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Poprawka 980
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI mogą powierzać osobom trzecim 
wykonywanie w ich imieniu jednej lub 
więcej spośród swoich funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający powinni mieć możliwość powierzania pewnych funkcji zarządczych i 
administracyjnych (np. zarządzanie ryzykiem) biurom mającym siedzibę poza UE bez 
konieczności zwracania się o zgodę w każdym przypadku.

Poprawka 981
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które powierzają osobom trzecim 
wykonywanie w ich imieniu jednej lub 
więcej spośród swoich funkcji, informują 
o tym w odpowiedni sposób właściwy 
organ w swoim rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ZAFI procedura powiadamiania może być dopuszczalna, ale powinno być jasne, 
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że powiadomienie może nastąpić także ex post. Ponieważ usługodawcy są często podmiotami 
nieregulowanymi zgodnie z dyrektywą ZAFI, np. są to podmioty wykonujące ograniczone 
zadania takie jak narzędzia IT, nie ma potrzeby, aby podmiot, któremu powierzono 
wykonywanie funkcji, uzyskiwał zgodę jako podmiot zarządzający aktywami.  Zgodnie z 
dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe, funkcje ZAFI można przekazać depozytariuszowi, o ile nie powoduje to konfliktu 
interesów.

Poprawka 982
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które powierzają osobom trzecim 
wykonywanie w ich imieniu jednej lub 
więcej spośród swoich funkcji, informują 
o tym w odpowiedni sposób właściwe 
organy w swoim rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 983
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, informują właściwe organy 
w rodzimym państwie członkowskim
o każdym takim powierzeniu funkcji.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 984
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich
istotnych funkcji, informują 
z wyprzedzeniem właściwe organy 
w rodzimym państwie członkowskim
o każdym takim powierzeniu funkcji, jak 
tylko będzie to wykonalne i przed dojściem 
do skutku tego powierzenia funkcji. 
Właściwe organy mogą w ciągu miesiąca 
od takiego powiadomienia odrzucić
powierzenie funkcji, jeżeli można 
wykazać, że odrzucenie leży w najlepszym 
interesie inwestorów w odpowiednie AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uprzedniej zgody oznaczałby większe ograniczenia niż nakładane przez dyrektywę 
w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. 
Ponieważ powierzanie funkcji na mocy dyrektywy o UCITS nie powodowało żadnych 
problemów, idealnie by było, gdyby wymagania stawiane przez dyrektywę o ZAFI nie były 
bardziej restrykcyjnie niż wymagania zawarte w dyrektywie UCITS IV art. 13 ust. 1 lit. c).
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Poprawka 985
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich
własnych funkcji, powiadamiają właściwe 
organy w rodzimym państwie 
członkowskim, zanim wprowadzone 
zostaną ustalenia dotyczące powierzenia 
funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej propozycji kompromisowej prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 986
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, mają obowiązek zwrócić się 
wcześniej do właściwego organu w 
rodzimym państwie członkowskim o zgodę 
na każde takie powierzenie funkcji.

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, powiadamiają za każdym razem 
właściwe organy w rodzimym państwie 
członkowskim, zanim wprowadzone 
zostaną ustalenia dotyczące powierzenia 
funkcji.

Or. en
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Poprawka 987
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) osoba trzecia ma zdolność kredytową, 
a osoby faktycznie prowadzące działalność 
cieszą się odpowiednio nieposzlakowaną 
opinią i posiadają odpowiednie 
doświadczenie;

(a) osoby faktycznie prowadzące 
działalność osoby trzeciej cieszą się 
odpowiednio nieposzlakowaną opinią i 
posiadają odpowiednie doświadczenie;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ZAFI procedura powiadamiania może być dopuszczalna, ale powinno być jasne, 
że powiadomienie może nastąpić także ex post. Ponieważ usługodawcy są często podmiotami 
nieregulowanymi zgodnie z dyrektywą ZAFI, np. są to podmioty wykonujące ograniczone 
zadania takie jak narzędzia IT, nie ma potrzeby, aby podmiot, któremu powierzono 
wykonywanie funkcji, uzyskiwał zgodę jako podmiot zarządzający aktywami.  Zgodnie z 
dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe, funkcje ZAFI można przekazać depozytariuszowi, o ile nie powoduje to konfliktu 
interesów.

Poprawka 988
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) osoba trzecia ma zdolność kredytową, 
a osoby faktycznie prowadzące działalność 
cieszą się odpowiednio nieposzlakowaną 
opinią i posiadają odpowiednie 
doświadczenie;

(a) osoby faktycznie prowadzące 
działalność osoby trzeciej cieszą się 
odpowiednio nieposzlakowaną opinią i 
posiadają odpowiednie doświadczenie;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej propozycji kompromisowej prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.
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Poprawka 989
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem,

(i) zlecenia udziela się wyłącznie 
przedsiębiorstwom posiadającym 
zezwolenie na działalność lub 
zarejestrowanym w celu zarządzania 
aktywami i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; oraz
ii) w przypadku gdy osoba trzecia ma 
siedzibę w kraju trzecim, muszą istnieć 
struktury nadzoru odpowiadające 
istniejącym w UE.
Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, 
które określają kryteria oceny stopnia 
zgodności struktur nadzoru w kraju osoby 
trzeciej;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie powierzania zarządzania portfelem do ZAFI posiadających zezwolenie, 
działających zgodnie z prawem UE, ograniczy zdolność funduszu do zarządzania portfelem 
poza UE. Ogranicza to inwestorom możliwości inwestowania i wpływa na ich zdolność do 
dywersyfikacji ryzyka.  Dyrektywa powinna być zgodna z zasadami przyświecającymi 
dyrektywie UCITS.
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Poprawka 990
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem, 

(i) zlecenia udziela się wyłącznie 
przedsiębiorstwom posiadającym 
zezwolenie na działalność lub 
zarejestrowanym w celu zarządzania 
aktywami i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; oraz
(ii) w przypadku gdy osoba trzecia ma 
siedzibę w kraju trzecim, muszą istnieć 
struktury nadzoru odpowiadające 
istniejącym w UE.
Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, 
które określają kryteria oceny stopnia
zgodności struktur nadzoru w kraju osoby 
trzeciej;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie powierzania zarządzania portfelem do ZAFI posiadających zezwolenie, 
działających zgodnie z prawem UE, ograniczy zdolności funduszu do zarządzania portfelem 
poza UE. Ogranicza to inwestorom możliwości inwestowania i wpływa na ich zdolność do 
dywersyfikacji ryzyka.  Dyrektywa powinna być zgodna z zasadami przyświecającymi 
dyrektywie UCITS.
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Poprawka 991
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania inwestycjami, zlecenia udziela 
się wyłącznie przedsiębiorstwom 
posiadającym zezwolenie na działalność w 
zakresie zarządzania aktywami lub 
zarejestrowanym w tym celu,
i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; upoważnienie 
odpowiada kryteriom alokacji inwestycji 
ustanawianymi okresowo przez spółki 
zarządzające; w przypadku, gdy zlecenie 
dotyczy zarządzania inwestycjami i jest 
udzielone przedsiębiorstwu państwa 
trzeciego, zapewnia się współpracę między 
właściwymi władzami nadzoru;

Or. en

Poprawka 992
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem, zlecenia udziela się 
wyłącznie przedsiębiorstwom 
posiadającym zezwolenie na działalność w 
zakresie zarządzania aktywami lub 
zarejestrowanym w tym celu, 
i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; jeżeli ten warunek nie 
może zostać spełniony, zadania można 
powierzyć tylko pod warunkiem 
uprzedniego zezwolenia wydanego przez 
właściwe organy rodzimego państwa 
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członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ZAFI procedura powiadamiania możne być dopuszczalna, ale powinno być 
jasne, że powiadomienie może nastąpić także ex post. Ponieważ usługodawcy są często 
podmiotami nieregulowanymi zgodnie z dyrektywą ZAFI, np. są to podmioty wykonujące 
ograniczone zadania takie jak narzędzia IT, nie ma potrzeby, aby podmiot, któremu 
powierzono wykonywanie funkcji, uzyskiwał zgodę jako podmiot zarządzający aktywami.  
Zgodnie z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe, funkcje ZAFI można przekazać depozytariuszowi, o ile nie powoduje to 
konfliktu interesów.

Poprawka 993
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, zlecenia udziela się wyłącznie 
przedsiębiorstwom posiadającym
zezwolenie na działalność w zakresie 
zarządzania aktywami lub 
zarejestrowanym w tym celu, 
i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; ZAFI dokonuje 
badania due diligence. W przypadku, gdy 
zlecenie dotyczy zarządzania inwestycjami 
i jest udzielone przedsiębiorstwu państwa 
trzeciego, zapewnia się współpracę między 
właściwymi władzami nadzoru; jeżeli ten 
warunek nie jest wyczerpująco spełniony, 
zadania można powierzyć tylko pod 
warunkiem uprzedniego zezwolenia 
wydanego przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
ZAFI;

Or. en
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Poprawka 994
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, zlecenia udziela się wyłącznie 
przedsiębiorstwom posiadającym 
zezwolenie na działalność w zakresie 
zarządzania aktywami lub 
zarejestrowanym w tym celu, 
i podlegającym nadzorowi; jeżeli ten 
warunek nie może zostać spełniony, 
zadania można powierzyć tylko pod 
warunkiem uprzedniego zezwolenia 
wydanego przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego. Jeżeli
osoba trzecia ma siedzibę w państwie 
trzecim, musi spełnić warunki określone 
w art. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 995
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 

(b) jeżeli ZAFI powierza zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem (w całości lub w części, 
zlecenia można udzielić wyłącznie 
przedsiębiorstwom posiadającym 
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zarządzania danym typem AFI; zezwolenie na działalność w zakresie 
zarządzania aktywami lub zarejestrowanym 
w tym celu, i podlegającym nadzorowi 
ostrożnościowemu; jeżeli ten warunek 
nie może zostać spełniony, zadania 
można powierzyć tylko pod warunkiem, 
że ZAFI otrzymał uprzednie zezwolenie 
wydane przez właściwe organy swojego 
rodzimego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Wielu zarządzających aktywami, także podmiotów międzynarodowych, korzysta z ekspertów 
lokalnych do inwestowania na niektórych rynkach (szczególnie na rynkach wschodzących). 
Zezwala na to dyrektywa UCITS. Konieczne jest zezwolenie na kontynuowanie tej praktyki, 
tak aby inwestorzy mogli korzystać z doradztwa lokalnego bez zbędnej zwłoki. Zamiast 
całkowitego zakazu praktyk powierzania zarządzania za granicę należy dążyć do tego, aby 
podmioty, które mają zostać upoważnione, były odpowiednie. 

Poprawka 996
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem, zarządzania 
ryzykiem lub zarządzania płynnością, 
osoba trzecia musi
(i) posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do 
zarządzania danym typem AFI lub 
(ii) być ZAFI nieposiadającym siedziby 
w Unii, ale upoważnionym do 
zarządzania tym samym typem AFI w 
kraju, w którym ma siedzibę;

Or. en

.
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Poprawka 997
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, osoba trzecia powinna oprócz 
tego posiadać zezwolenie na prowadzenie 
działalności ZAFI, uprawniające ją do
zarządzania danym typem AFI;

(b) jeżeli ZAFI chce powierzyć zadanie 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem, zlecenia udziela się 
wyłącznie przedsiębiorstwom 
posiadającym zezwolenie na
działalność w zakresie zarządzania 
aktywami lub zarejestrowanym w tym 
celu, i podlegającym nadzorowi;

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnienie z dyrektywą UCITS. Powszechną praktyką ZAFI jest powierzenie zarządzania 
częścią portfela lokalnym zarządzającym (poza UE) przy inwestowaniu poza UE, tak aby 
skorzystać z lokalnej wiedzy na temat lokalnych możliwości inwestycyjnych.  Jest to czasami 
mniej ryzykowne niż zarządzanie na odległość. Lokalni zarządzający powinni być 
odpowiednio nadzorowani. 

Poprawka 998
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli ZAFI chce powierzyć 
przedsiębiorstwu państwa trzeciego 
zadanie zarządzania portfelem lub 
zarządzania ryzykiem, to poza warunkami 
określonymi w lit. b) muszą istnieć 
odpowiednie ustalenia dotyczące 
współpracy między właściwym organem 
ZAFI a organem nadzorczym podmiotu z 
kraju trzeciego;

Or. en
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Uzasadnienie

Wielu zarządzających aktywami, także podmiotów międzynarodowych, korzysta z ekspertów 
lokalnych do inwestowania na niektórych rynkach (szczególnie na rynkach wschodzących). 
Zezwala na to dyrektywa UCITS. Konieczne jest zezwolenie na kontynuowanie tej praktyki, 
tak aby inwestorzy mogli korzystać z doradztwa lokalnego bez zbędnej zwłoki. Zamiast 
całkowitego zakazu praktyk powierzania zarządzania za granicę należy dążyć do tego, aby 
podmioty, które mają zostać upoważnione, były odpowiednie. 

Poprawka 999
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ba) jeżeli ZAFI chce powierzyć 
przedsiębiorstwu państwa trzeciego 
zadanie zarządzania portfelem lub 
zarządzania ryzykiem, to poza wymogami 
określonymi w lit. b) należy zapewnić 
odpowiednią współpracę między 
właściwymi organami rodzimego państwa 
członkowskiego i organem nadzorczym 
tego przedsiębiorstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1000
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b b) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(bb) jeżeli ZAFI chce powierzyć 
świadczenie usług administracyjnych 
AFI, o których mowa w pozycji 2 
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załącznika 1, zlecenia udziela się 
wyłącznie przedsiębiorstwom 
posiadającym zezwolenie na działalność 
lub zarejestrowanym w odpowiednim celu 
podlegającym nadzorowi w ich rodzimych 
państwach członkowskich; jeżeli ten 
warunek nie może zostać spełniony, 
upoważnienia można udzielić tylko pod 
warunkiem uprzedniego zezwolenia 
wydanego przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1001
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) powierzenie funkcji nie może 
uniemożliwiać skutecznego nadzoru nad 
ZAFI, w szczególności nie może 
uniemożliwiać ZAFI działania, a AFI bycia 
zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy 
dla inwestorów;

(c) powierzenie funkcji nie może 
uniemożliwiać skutecznego nadzoru nad 
ZAFI, w szczególności nie może 
uniemożliwiać ZAFI działania, a AFI bycia 
zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy 
dla AFI lub dla inwestorów kolektywnie;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej propozycji kompromisowej prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.



AM\805040PL.doc 17/116 PE439.133v01-00

PL

Poprawka 1002
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba 
trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest 
zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej 
wyboru dokonano z należytą starannością i 
że ZAFI jest w stanie monitorować, w 
sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie 
powierzonej działalności, udzielać w 
dowolnym czasie dodatkowych instrukcji 
osobie trzeciej oraz cofnąć jej 
upoważnienie ze skutkiem 
natychmiastowym, jeśli leży to w interesie 
inwestorów.

(d) ZAFI musi być w stanie wykazać, że 
osoba trzecia ma odpowiednie kwalifikacje 
i jest zdolna do przejęcia danych funkcji, 
że jej wyboru dokonano z należytą 
starannością i że ZAFI jest w stanie 
monitorować, w sposób ciągły i skuteczny, 
wykonywanie powierzonej działalności, 
udzielać w dowolnym czasie dodatkowych 
instrukcji osobie trzeciej oraz cofnąć jej 
upoważnienie ze skutkiem 
natychmiastowym, jeśli leży to w interesie 
inwestorów kolektywnie.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1003
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba 
trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest 
zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej 
wyboru dokonano z należytą starannością i 
że ZAFI jest w stanie monitorować, w 
sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie 
powierzonej działalności, udzielać w 
dowolnym czasie dodatkowych instrukcji 
osobie trzeciej oraz cofnąć jej 
upoważnienie ze skutkiem 
natychmiastowym, jeśli leży to w interesie 

(d) ZAFI musi być w stanie wykazać w 
razie potrzeby, że osoba trzecia ma 
odpowiednie kwalifikacje i jest zdolna do 
przejęcia danych funkcji, że jej wyboru 
dokonano z należytą starannością i że 
ZAFI jest w stanie monitorować, w sposób 
ciągły i skuteczny, wykonywanie 
powierzonej działalności, udzielać w 
dowolnym czasie dodatkowych instrukcji 
osobie trzeciej oraz cofnąć jej 
upoważnienie ze skutkiem 
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inwestorów. natychmiastowym, jeśli leży to w interesie 
inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający powinni mieć możliwość powierzania pewnych funkcji zarządczych i 
administracyjnych (np. zarządzanie ryzykiem) biurom mającym siedzibę poza UE bez 
konieczności zwracania się o zgodę w każdym przypadku.

Poprawka 1004
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego
inwestorów.

ZAFI upewnia się, że powierzenie nie jest 
sprzeczne z interesami AFI lub jego
inwestorów.

Or. en

Poprawka 1005
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego 
inwestorów.

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
innemu przedsiębiorstwu, którego interesy 
mogą być sprzeczne z interesami AFI.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku ZAFI procedura powiadamiania może być dopuszczalna, ale powinno być jasne, 
że powiadomienie może nastąpić także ex post. Ponieważ usługodawcy są często podmiotami 
nieregulowanymi zgodnie z dyrektywą ZAFI, np. są to podmioty wykonujące ograniczone 
zadania takie jak narzędzia IT, nie ma potrzeby, aby podmiot, któremu powierzono 
wykonywanie funkcji, uzyskiwał zgodę jako podmiot zarządzający aktywami.  Zgodnie z 
dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe, funkcje ZAFI można przekazać depozytariuszowi, o ile nie powoduje to konfliktu 
interesów.

Poprawka 1006
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego 
inwestorów.

Usługi zarządzania inwestycjami, o 
których mowa w poz. 1 załącznika I nie 
mogą być powierzane depozytariuszowi
ani jego przedstawicielowi, ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami ZAFI lub 
inwestorów AFI, chyba że tymi 
konfliktami interesów można zarządzać.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1007
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 

Zarządzanie portfelem nie może być 
powierzane depozytariuszowi ani innemu 
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przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego 
inwestorów.

przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI, chyba że 
tymi konfliktami interesów można 
zarządzać.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję Europejską co do warunków powierzania przez ZAFI 
swoich funkcji depozytariuszom jest zbyt restrykcyjny i niezgodny z obecną praktyką. Zakaz 
powinien zostać ograniczony do zarządzania portfelem. Co do konfliktu interesów, należy 
uwzględnić już istniejące przepisy unijne, takie jak dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. Dyrektywa ta wymaga, aby zarządzać konfliktem interesów, a nie 
zapobiegać sytuacjom, w których konflikt interesów istnieje.

Poprawka 1008
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego 
inwestorów.

Zarządzanie portfelem nie może być 
powierzane depozytariuszowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI, chyba że 
tymi konfliktami interesów można 
zarządzać.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łagodzi postanowienia wniosku Komisji stwierdzając, że ścisły zakaz powinien 
mieć zastosowanie tylko do powierzania zarządzania portfelem, tak aby odpowiadał on 
obecnym praktykom. Ponadto bardziej zgodne z obecnymi przepisami (np. dyrektywą w 
sprawie rynków instrumentów finansowych) jest stwierdzenie, że konfliktami interesów można 
zarządzać.
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Poprawka 1009
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje ZAFI nie mogą być powierzane 
depozytariuszowi, taksatorowi ani innemu 
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą 
być sprzeczne z interesami AFI lub jego 
inwestorów.

Zarządzanie portfelem nie może być 
powierzane depozytariuszowi, taksatorowi 
ani innemu przedsiębiorstwu, którego 
interesy mogą być sprzeczne z interesami 
AFI lub jego inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie portfelem jest jednym z głównych zadań zarządzających funduszami. Nie można 
go powierzać depozytariuszowi, który ma obowiązek nadzorowania funduszu. Wszystkie inne 
funkcje mogą jednak być powierzane depozytariuszowi, jako że nie może się w tym przypadku 
pojawić konflikt interesów.  Jest to zgodne z postanowieniami dyrektywy UCITS, tak więc 
każde ograniczenie dla AFI wprowadzone w tym zakresie byłoby szczególnie nie na miejscu.

Poprawka 1010
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Fakt powierzenia funkcji osobie trzeciej 
przez ZAFI nie wpływa w żadnym 
wypadku na odpowiedzialność ZAFI, a 
ZAFI nie wolno powierzać funkcji w 
takim zakresie, że w praktyce nie może 
być już uznawany za zarządzającego AFI.

2. Na odpowiedzialność ZAFI nie wpływa 
fakt powierzenia przez ZAFI jakiejkolwiek 
funkcji osobom trzecim. ZAFI nie
powierza swoich zadań w stopniu, który 
powodowałby, że stanie się on podmiotem-
skrzynką pocztową.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.
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Poprawka 1011
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający powinni mieć możliwość powierzania pewnych funkcji zarządczych i 
administracyjnych (np. zarządzanie ryzykiem) biurom mającym siedzibę poza UE bez 
konieczności zwracania się o zgodę w każdym przypadku.

Poprawka 1012
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Dalsze przekazywanie funkcji powinno być możliwe, tak aby ZAFI miały dostęp do rynków 
państw trzecich i wiedzy dotyczącej rynków lokalnych.
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Poprawka 1013
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Poprawka 1014
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). W dziedzinie 
zarządzania aktywami dalsze przekazywanie różnych funkcji podmiotów zarządzających 
aktywami jest praktyką szeroko akceptowaną, która nie daje powodu do niepokoju co do 
ryzyka systemowego ani ochrony inwestorów. Należy więc na nie zezwolić także w 
zarządzaniu AFI.

Poprawka 1015
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie skreślone



PE439.133v01-00 24/116 AM\805040PL.doc

PL

mogą być przez nią dalej przekazywane.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz dalszego powierzania funkcji może mieć skutek odwrotny do pożądanego co do 
skuteczności zarządzania funduszami. Może doprowadzić do zakazu takich rozwiązań 
zarządczych AFI, jak fundusze typu multimanager funds oferujące szereg wyspecjalizowanych 
usług administracyjnych w różnych sektorach jednego produktu oraz instytucje Master KAG, 
a oba rozwiązania zarządcze nie wywołują żadnego ryzyka systemowego. Jeżeli ZAFI będzie 
musiał wchodzić w bezpośrednie stosunki umowne z każdym podmiotem, któremu przekazano 
dalej pewne funkcje, będzie to oznaczać wyższe koszty dla funduszy lub inwestorów.

Poprawka 1016
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz dalszego powierzania funkcji może mieć skutek odwrotny do pożądanego co do 
skuteczności zarządzania funduszami. Może doprowadzić do zakazu takich rozwiązań 
zarządczych AFI, jak fundusze typu multimanager funds oferujące szereg wyspecjalizowanych 
usług administracyjnych w różnych sektorach jednego produktu oraz instytucje Master KAG, 
a oba rozwiązania zarządcze nie wywołują żadnego ryzyka systemowego. Jeżeli ZAFI będzie 
musiał wchodzić w bezpośrednie stosunki umowne z każdym podmiotem, któremu przekazano 
dalej pewne funkcje, będzie to oznaczać wyższe koszty dla funduszy lub inwestorów.
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Poprawka 1017
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Dalsze przekazywanie funkcji ma znaczenie zasadnicze dla zarządzania inwestycjami na skalę 
globalną, a także dla funkcji taksatora i funkcji depozytariusza.

Poprawka 1018
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

3. Osoba trzecia może przekazać dalej 
każdą z funkcji jej powierzonych, jeżeli 
spełnione są warunki ustanowione w ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Dalszego przekazywania funkcji nie powinno się całkowicie zabraniać, powinno ono być 
możliwe pod pewnymi warunkami dotyczącymi powierzania.
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Poprawka 1019
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

3. Osoba trzecia może przekazać dalej 
każdą z funkcji jej powierzonych, jeżeli 
spełnione są warunki ustanowione w ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1020
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

3. Osoba trzecia może przekazać dalej
każdą z funkcji jej powierzonych, jeżeli 
spełnione są warunki ustanowione w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Najlepiej byłoby wykreślić cały przepis, tak aby odzwierciedlić dyrektywę UCITS. Na 
przykład AFI zarządzające nieruchomościami często przekazują bieżące funkcje w zakresie 
utrzymania budynku i zaangażowana jest często cała sieć różnych usługodawców, tak więc 
całkowity zakaz dalszego przekazywania funkcji były niewykonalny.
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Poprawka 1021
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

3. Osoba trzecia może przekazać dalej
każdą z funkcji jej powierzonych, jeżeli 
spełnione są warunki ustanowione w ust.
1.

Or. en

Poprawka 1022
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Funkcje powierzone osobie trzeciej nie 
mogą być przez nią dalej przekazywane.

3. Osoba trzecia może przekazać dalej
każdą z funkcji jej powierzonych, z 
wyjątkiem kontroli i nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz musi mieć depozytariusza wybierającego powiernika, który może powierzać część 
funkcji przechowywania podpowiernikom podlegającym różnym jurysdykcjom.

Poprawka 1023
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

skreślone
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(a) warunki, od których zależy wydanie 
zgody na powierzenie funkcji;
(b) przesłanki decydujące o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI zgodnie z ust. 2.
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

Patrz także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1024
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo:

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, będzie to właściwe sformułowanie zgodnie z 
nową procedurą komitetową.
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Poprawka 1025
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) warunki, od których zależy wydanie 
zgody na powierzenie funkcji;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Zob. także art. 18 zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 
2009 r.

Poprawka 1026
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, będzie to właściwe sformułowanie zgodnie z 
nową procedurą komitetową.
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Poprawka 1027
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego lub, w 
przypadku AFI inwestującego w inne 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
upływie roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Termin należy przedłużyć o dwa miesiące, tak aby pozostało więcej czasu na uzyskanie 
danych z innego AFI.

Poprawka 1028
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego lub, w 
przypadku AFI inwestującego w inne 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
upływie roku obrotowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Fundusze funduszy private equity przygotowują sprawozdania roczne na podstawie 
najbardziej aktualnych informacji finansowych otrzymywanych od bazowych funduszy private 
equity, w które inwestują.  Te fundusze bazowe mogą nie opublikować swoich sprawozdań 
rocznych lub informacji finansowych w takim czasie, aby fundusze funduszy mogły w 
nieprzekraczalnym terminie czterech miesięcy przygotować swoje własne sprawozdania 
finansowe. Z tego względu fundusze funduszy potrzebują dodatkowego czasu na ukończenie 
przygotowania własnych sprawozdań rocznych.

Poprawka 1029
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
inwestorom przekazywane i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego lub w 
sytuacjach, gdy konieczne są informacje 
od osób trzecich, takie jak badanie 
wszelkich inwestycji bazowych danego 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, uwzględniając fakt, że spółki portfelowe muszą 
przygotować własne sprawozdania. Dlatego też termin czteromiesięczny dla AFI byłby 
nieodpowiedni.
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Poprawka 1030
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego lub w 
sytuacjach, gdy konieczne są informacje 
od osób trzecich, takie jak badanie 
wszelkich inwestycji bazowych danego 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin 
czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni. Ponadto środki wykonawcze na poziomie 2 
powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli 
nie ma jasnych korzyści związanych z kosztami przestrzegania przepisów.

Poprawka 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po

ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
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upływie roku obrotowego. upływie roku obrotowego lub w 
sytuacjach, gdy konieczne są informacje 
od osób trzecich, takie jak badanie 
wszelkich inwestycji bazowych danego 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, uwzględniając fakt, że spółki portfelowe muszą 
przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin czteromiesięczny dla 
AFI byłby nieodpowiedni.

Poprawka 1032
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po
upływie roku obrotowego lub w 
sytuacjach, gdy konieczne są informacje 
od osób trzecich, takie jak badanie 
wszelkich inwestycji bazowych danego 
AFI, nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin 
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czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni. Ponadto środki wykonawcze na poziomie 2 
powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli 
nie ma jasnych korzyści związanych z kosztami przestrzegania przepisów. 

Poprawka 1033
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego.

1. AFI, a także ZAFI dla każdego 
zarządzanego przez siebie AFI, mają
obowiązek udostępniać sprawozdanie 
roczne za każdy rok obrotowy. 
Sprawozdanie roczne jest przekazywane 
inwestorom i właściwym organom nie 
później niż cztery miesiące po upływie 
roku obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule. AIF powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.

Poprawka 1034
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego.

1. AFI, a także ZAFI dla każdego 
zarządzanego przez siebie AFI, mają
obowiązek udostępniać sprawozdanie 
roczne za każdy rok obrotowy. 
Sprawozdanie roczne jest przekazywane 
inwestorom i właściwym organom nie 
później niż cztery miesiące po upływie 
roku obrotowego.

Or. en
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Uzasadnienie

 AIF powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.

Poprawka 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) informacje wymienione w art. 20, o 
ile uległy zmianie podczas roku 
obrotowego, którego dotyczy 
sprawozdanie. 

Or. en

Poprawka 1036
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kwota wynagrodzenia, w podziale na 
wynagrodzenie stałe i zmienne, 
wypłacanego przez ZAFI o znaczeniu 
systemowym, a także, w stosownych 
przypadkach, przez wszystkie AFI 
zarządzane przez takie ZAFI wyższej 
kadrze zarządzającej i innym 
pracownikom mającym istotny wpływ na 
generowane ryzyko firmy. 

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż można sprzeciwiać się wykorzystaniu okazji do uregulowania kwestii wynagrodzeń, 
jeżeli zostanie przewidziana pewna jawność wynagrodzeń, właściwe organy powinny być 
zainteresowane tylko informacjami o odszkodowaniu uzyskanym od odpowiednich 
pracowników w ZAFI o znaczeniu systemowym w celu nadzorowania stosowania zasad 
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opracowanych przez Radę Stabilności Finansowej i Komisję.  Porównywalne strategie 
wynagrodzeń nie przyniosą korzyści inwestorom AFI w przypadku, gdy nie ma ono prawa 
uzyskania zwrotu odzyskanych kwot.

Poprawka 1037
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kwota wynagrodzenia, w podziale na 
wynagrodzenie stałe i zmienne, 
wypłacanego przez ZAFI o znaczeniu 
systemowym, a także, w stosownych 
przypadkach, przez wszystkie AFI 
zarządzane przez takie ZAFI, wyższej 
kadrze zarządzającej i innym 
pracownikom mającym istotny wpływ na 
ryzyko firmy. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny być zainteresowane informacjami o odszkodowaniu uzyskanym od 
odpowiednich pracowników w ZAFI o znaczeniu systemowym w celu nadzorowania 
stosowania zasad opracowanych przez Radę Stabilności Finansowej. Podawanie tej 
informacji przez wszystkie ZAFI jest niepotrzebne, nieproporcjonalne i przerastające 
możliwości odpowiednich organów. 

Poprawka 1038
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kwota wynagrodzenia, w podziale na 
wynagrodzenie stałe i zmienne, 
wypłacanego przez ZAFI o znaczeniu 
systemowym, a także, w stosownych 
przypadkach, przez wszystkie AFI 
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zarządzane przez takie ZAFI, wyższej 
kadrze zarządzającej i innym 
pracownikom mającym istotny wpływ na 
ryzyko firmy. 

Or. en

Poprawka 1039
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym są badane przez 
jedną lub więcej osób uprawnionych na 
mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG.
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym przygotowuje się 
zgodnie ze standardami i zasadami 
rachunkowości wymaganymi przez 
mający zastosowanie regulamin AFI, 
dokumenty założycielskie lub dokumenty 
dotyczące utworzenia i są one badane 
przez jedną lub więcej osób uprawnionych 
na mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG.
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin 
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czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni. Ponadto środki wykonawcze na poziomie 2 
powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli 
nie ma jasnych korzyści związanych z kosztami przestrzegania przepisów. 

Poprawka 1040
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym są badane przez 
jedną lub więcej osób uprawnionych na 
mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym przygotowuje się 
zgodnie ze standardami i zasadami 
rachunkowości wymaganymi przez 
mający zastosowanie regulamin AFI, 
dokumenty założycielskie lub dokumenty 
dotyczące utworzenia i są one badane 
przez jedną lub więcej osób uprawnionych 
na mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en
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Poprawka 1041
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym są badane przez 
jedną lub więcej osób uprawnionych na 
mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG.
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym przygotowuje się 
zgodnie ze standardami i zasadami 
rachunkowości wymaganymi przez 
mający zastosowanie regulamin AFI, 
dokumenty założycielskie lub dokumenty 
dotyczące utworzenia i są one badane 
przez jedną lub więcej osób uprawnionych 
na mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG.
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en

Poprawka 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym są badane przez 
jedną lub więcej osób uprawnionych na 
mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 

3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym przygotowuje się 
zgodnie ze standardami i zasadami 
rachunkowości wymaganymi przez 
mający zastosowanie regulamin AFI, 
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dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

dokumenty założycielskie lub dokumenty 
dotyczące utworzenia i są one badane 
przez jedną lub więcej osób uprawnionych 
na mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie z 
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie precyzyjniej określa wymagania dotyczące badania sprawozdań 
finansowych.

Poprawka 1043
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te
muszą być dostosowane do typu AFI lub
ZAFI, którego dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

AIF powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1044
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te
muszą być dostosowane do typu AFI lub
ZAFI, którego dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

 AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.

Poprawka 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te są 
właściwe i proporcjonalne oraz
dostosowane do typu ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice 
w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI i 
zarządzanych przez nich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.
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Poprawka 1046
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te są 
właściwe i proporcjonalne oraz
dostosowane do typu ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice 
w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI i 
zarządzanych przez nich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze na poziomie 2 powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób 
nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli nie ma jasnych korzyści związanych z kosztami 
przestrzegania przepisów.

Poprawka 1047
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te są 
właściwe i proporcjonalne oraz
dostosowane do typu ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice 
w wielkości i zasobach, złożoność, 
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charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI i 
zarządzanych przez nich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin
czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni. Ponadto środki wykonawcze na poziomie 2 
powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli 
nie ma jasnych korzyści związanych z kosztami przestrzegania przepisów. 

Poprawka 1048
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Akty te są 
właściwe i proporcjonalne oraz
dostosowane do typu ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice 
w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI i 
zarządzanych przez nich AFI.

Or. en
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Poprawka 1049
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te 
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja może przyjmować akty 
delegowane zgodnie z art. 49a, 49b i 49c
określające bardziej szczegółowo treść i 
formę sprawozdania rocznego. Środki te 
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

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 1050
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI udostępnia inwestorom 
detalicznym AFI przed dokonaniem 
inwestycji w AFI następujące informacje 
oraz ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy branżowi są uznawani za takich na podstawie załącznika II do dyrektywy 
w sprawie rynków instrumentów finansowych. Ponadto wiedzą oni dokładnie, jakich 
informacji związanych z dokonywanymi przez siebie inwestycjami potrzebują. W sposób 
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oczywisty nie ma potrzeby określania dla inwestorów branżowych takich samych wymogów 
informacyjnych, jak wymogi dostosowane do potrzeb inwestorów detalicznych. W odniesieniu 
do dystrybucji publicznej ZAFI powinien być jedynie zobowiązany do „udostępniania” 
właściwych informacji.

Poprawka 1051
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI
udostępniono inwestorom AFI następujące 
informacje oraz ewentualne zmiany tych
informacji:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1052
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. AFI i ZAFI dopilnowują, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Jawność polityki wynagrodzeń AFI jest niezbędna do zapewnienia większej przejrzystości. 
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Zob. również art. 10a (nowy), ze zmianami.

Poprawka 1053
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. AFI i ZAFI dopilnowują, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Jawność polityki wynagrodzeń AFI jest niezbędna do zapewnienia większej przejrzystości. 
Zob. również art. 10a (nowy), ze zmianami.

Poprawka 1054
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI dopilnowuje, aby – o ile ma to 
zastosowanie do danych AFI – przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych rodzajów 
AFI.
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Poprawka 1055
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI dopilnowuje, aby – o ile ma to 
zastosowanie do danych AFI – przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych rodzajów 
AFI.

Poprawka 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI dopilnowuje, aby – o ile ma to 
zastosowanie do danych AFI – przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Poprawka 1057
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 1. ZAFI dopilnowuje, aby – o ile ma to 
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dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

zastosowanie do danych AFI – przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych rodzajów AFI.

Poprawka 1058
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

ZAFI dopilnowuje, aby przed dokonaniem 
inwestycji w AFI inwestorzy AFI 
otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne istotne zmiany tych informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na ryzyku systemowym, a dźwignia finansowa stanowi 
tylko jeden z jego elementów.  Ryzyko dźwigni należy oceniać wyłącznie w połączeniu z 
główną strategią inwestycyjną, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem oraz z 
zakresem, w jakim zagrożenie funduszu takim ryzykiem zostało skutecznie zabezpieczone.

Poprawka 1059
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
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rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej, maksymalny poziom dźwigni
oraz ryzyko i ewentualne ograniczenia 
związane z jej stosowaniem, a także 
całkowita wysokość dźwigni w ujęciu 
okresowym;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat dźwigni powinny być nieco bardziej szczegółowe.

Poprawka 1060
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją,
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją,
wszelkich ustaleń dotyczących ponownego 
użycia i przekazywania aktywów oraz, w 
stosownych przypadkach, ustaleń 
dotyczących przechowywania, opis
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

Or. en
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Poprawka 1061
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją,
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją
oraz ewentualnych ograniczeń 
inwestycyjnych; okoliczności, w których 
AFI może korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem, 
przy uwzględnieniu głównej strategii 
inwestycyjnej AFI oraz procesów 
zarządzania ryzykiem;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na ryzyku systemowym, a dźwignia finansowa stanowi 
tylko jeden z jego elementów.  Ryzyko dźwigni należy oceniać wyłącznie w połączeniu z 
główną strategią inwestycyjną, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem oraz z 
zakresem, w jakim zagrożenie funduszu takim ryzykiem zostało skutecznie zabezpieczone.

Poprawka 1062
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, typów aktywów, w które AFI może 
inwestować, oraz technik, które może 
stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
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korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

Or. en

Uzasadnienie

Opisanie rodzajów aktywów, a nie wszystkich konkretnych aktywów, w które AFI może 
inwestować, jest praktyczniejsze.   Wymaganie od ZAFI, aby wymieniały wszystkie aktywa, w 
które AFI mogą inwestować, byłoby zbyt restrykcyjne.

Poprawka 1063
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, typów aktywów, w które AFI może 
inwestować, oraz technik, które może 
stosować, a także opis rodzajów ryzyka 
związanego z inwestycją, ewentualnych 
ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, 
w których AFI może korzystać z dźwigni 
finansowej, dozwolone rodzaje i źródła 
dźwigni finansowej oraz ryzyko i 
ewentualne ograniczenia jej stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnianie „wszystkich” aktywów, w które AFI może inwestować, jest niewykonalne.
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Poprawka 1064
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem; 

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich typów aktywów, w które 
AFI może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich typów aktywów, w które 
AFI może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z 
inwestycją, ewentualnych ograniczeń 
inwestycyjnych, okoliczności, w których 
AFI może korzystać z dźwigni 
finansowej, dozwolone rodzaje i źródła 
dźwigni finansowej oraz ryzyko i 
ewentualne ograniczenia związane z jej 
stosowaniem;
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1066
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem; 

(a) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich typów aktywów, w które 
AFI może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem; 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych rodzajów AFI.

Poprawka 1067
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) opis skutków prawnych wynikających 
ze stosunku umownego, który jest 
nawiązywany w związku z inwestycją, w 
tym informacje dotyczące jurysdykcji, 
prawa właściwego oraz istnienia lub 

skreślone
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nieistnienia instrumentów prawnych, na 
mocy których wyroki sądowe wydane w 
miejscu siedziby funduszu są uznawane i 
wykonywane;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z innymi proponowanymi zmianami.

Poprawka 1068
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora,
biegłego rewidenta i innych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków;

(d) tożsamość biegłego rewidenta i innych 
podmiotów świadczących usługi na rzecz 
AFI oraz opis ich obowiązków, a także 
praw przysługujących inwestorom w 
przypadku niewywiązania się przez te 
podmioty z obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z innymi proponowanymi zmianami..

Poprawka 1069
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta i innych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta, brokera 
ubezpieczeniowego w stosownych 
przypadkach i innych podmiotów 
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przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków;

świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 1070
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta i innych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

(d) tożsamość – o ile ma to zastosowanie –
obecnego lub proponowanego 
depozytariusza, taksatora, biegłego 
rewidenta i innych obecnych lub 
proponowanych podmiotów o 
podstawowym lub ważnym znaczeniu, 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1071
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta i innych podmiotów 

(d) tożsamość – o ile ma to zastosowanie –
obecnego lub proponowanego
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świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

depozytariusza, taksatora, biegłego 
rewidenta i innych obecnych lub 
proponowanych podmiotów o 
podstawowym lub ważnym znaczeniu, 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych uprawnień różnych typów AFI.

Poprawka 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta i innych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

(d) tożsamość – o ile ma to zastosowanie –
obecnego lub proponowanego 
depozytariusza, taksatora, biegłego 
rewidenta i innych obecnych lub 
proponowanych podmiotów o 
podstawowym lub ważnym znaczeniu, 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.
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Poprawka 1073
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) tożsamość depozytariusza, taksatora, 
biegłego rewidenta i innych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

(d) tożsamość – o ile ma to zastosowanie –
obecnego lub proponowanego 
depozytariusza, taksatora, biegłego 
rewidenta i innych obecnych lub 
proponowanych podmiotów o 
podstawowym lub ważnym znaczeniu, 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się przez te podmioty z 
obowiązków; 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1074
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone;

(e) opis funkcji o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu powierzonych zarządcy 
oraz tożsamość osoby trzeciej, której 
funkcje te zostały powierzone;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.
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Poprawka 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone;

(e) opis funkcji o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu powierzonych zarządcy 
oraz tożsamość osoby trzeciej, której 
funkcje te zostały powierzone;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1076
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone;

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone, wraz z podpowiernikami i 
brokerami ubezpieczeniowymi AFI; opis 
ich obowiązków i zakresu 
odpowiedzialności, opis ryzyka 
resztkowego, na które inwestorzy mogą 
być narażeni w sytuacjach wyjątkowych 
związanych z nieprzewidywalnymi 
wydarzeniami pozostającymi poza 
kontrolą depozytariusza i ZAFI;

Or. en
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Poprawka 1077
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone;

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
taksatora albo zadań depozytariusza oraz 
tożsamość osoby trzeciej, której te funkcje 
lub zadania zostały powierzone;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z innymi proponowanymi zmianami.

Poprawka 1078
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 
powierzone;

(e) opis funkcji o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu powierzonych zarządcy 
oraz tożsamość osoby trzeciej, której 
funkcje te zostały powierzone;

Or. en

Poprawka 1079
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) opis powierzonych funkcji zarządcy lub 
depozytariusza oraz tożsamość osoby 
trzeciej, której funkcje te zostały 

(e) opis funkcji o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu powierzonych zarządcy 
oraz tożsamość osoby trzeciej, której 
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powierzone; funkcje te zostały powierzone; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1080
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera g)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(g) opis zarządzania przez AFI ryzykiem 
utraty płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

(g) w przypadku gdy AFI posiada 
wykonywalne prawa do umorzeń, opis 
zarządzania przez AFI ryzykiem utraty 
płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.
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Poprawka 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera g)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(g) opis zarządzania przez AFI ryzykiem 
utraty płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

(g) w przypadku gdy AFI posiada 
wykonywalne prawa do umorzeń, opis 
zarządzania przez AFI ryzykiem utraty 
płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1082
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera g)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(g) opis zarządzania przez AFI ryzykiem 
utraty płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

(g) w przypadku gdy AFI posiada 
wykonywalne prawa do umorzeń, opis 
zarządzania przez AFI ryzykiem utraty 
płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów; 

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1083
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera g)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(g) opis zarządzania przez AFI ryzykiem 
utraty płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

(g) w przypadku gdy AFI posiada 
wykonywalne prawa do umorzeń, opis 
zarządzania przez AFI ryzykiem utraty 
płynności, w tym w zakresie praw 
umarzania w normalnych warunkach i w 
nadzwyczajnych okolicznościach oraz 
obowiązujących ustaleń z inwestorami 
dotyczących umarzania, a także informacje 
o tym, w jaki sposób ZAFI gwarantuje 
uczciwe traktowanie inwestorów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów; 

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów; 

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1085
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów; 

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów;  

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów; 

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów, w 
stosownych przypadkach wraz z opisem 
opłat i kosztów poniesionych w ostatnich 
dwunastu miesiącach;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI, stanowią 
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klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem.

Poprawka 1087
Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów; 

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość lub poziom takich opłat i 
kosztów; 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pobieranie opłat w zależności od wyników opartych na szacunkowej wartości 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w AFI w danym okresie jest powszechne dla ZAFI, 
niemożliwe jest stwierdzenie maksymalnej wysokości opłat. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jawności i zgodnie z praktyką rynkową należy wprowadzić tę poprawkę.

Poprawka 1088
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów; 

(h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość lub poziom takich opłat i 
kosztów;

Or. en
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Uzasadnienie

Wielu ZAFI pobiera opłaty zależne od wyników lub im odpowiadające odwołując się do 
szacunków obejmujących dany okres czasu dotyczących wartości udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w danym AFI. Niemożliwe jest stwierdzenie maksymalnej wysokości opłat, gdyż 
wymagałoby to od ZAFI przewidywania ewolucji w przyszłości. Dlatego poprawka ta jest 
niezbędna, by zapewnić odpowiednią jawność, w sposób odpowiadający praktyce rynkowej.

Poprawka 1089
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania;

(i) opis wszelkiego preferencyjnego 
traktowania lub prawa do preferencyjnego 
traktowania;  

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na potrzebę zachowania poufności niewłaściwe jest ujawnianie nazwisk 
poszczególnych klientów, którzy są traktowani w sposób preferencyjny.

Poprawka 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania; 

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – opis tego preferencyjnego 
traktowania oraz informacje o 
ewentualnych powiązaniach między ZAFI 
a tym inwestorem;
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1091
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania; 

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – opis tego preferencyjnego 
traktowania oraz informacje o 
ewentualnych powiązaniach między ZAFI 
a tym inwestorem;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1092
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania; 

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis tego 
preferencyjnego traktowania oraz 
informacje o ewentualnych powiązaniach 
między ZAFI a tym inwestorem;

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1093
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania; 

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – opis preferencyjnego 
traktowania; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić dane osobowe, gdyż poinformowanie inwestorów o wszelkim traktowaniu 
preferencyjnym i jego charakterze jest wystarczające.

Poprawka 1094
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – informacja o tożsamości 
takiego inwestora i opis preferencyjnego 
traktowania; 

(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – opis preferencyjnego 
traktowania;

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek ujawniania tożsamości inwestorów może być sprzeczny z zasadami dyrektywy UE 
o ochronie danych i art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, gdyż może być 
on postrzegany jako wymóg niepożądany. Wymagana ochrona inwestorów mogłaby zostać 
osiągnięta bez identyfikacji poszczególnych inwestorów.

Poprawka 1095
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(j) najnowsze sprawozdanie roczne. (j) najnowsze sprawozdanie roczne, jeżeli 
takie sprawozdanie istnieje w odniesieniu 
do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1096
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(j) najnowsze sprawozdanie roczne. (j) najnowsze sprawozdanie roczne, jeżeli 
takie sprawozdanie istnieje w odniesieniu 
do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Kiedy tworzony jest nowy fundusz, nie przedstawia on sprawozdania rocznego.
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Poprawka 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(j) najnowsze sprawozdanie roczne. (j) najnowsze sprawozdanie roczne, jeżeli 
takie sprawozdanie istnieje w odniesieniu 
do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1098
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(j) najnowsze sprawozdanie roczne. (j) najnowsze sprawozdanie roczne, jeżeli 
takie sprawozdanie istnieje w odniesieniu 
do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1099
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ja) polityka wynagrodzeń ZAFI;
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Or. en

Uzasadnienie

Jawność polityki wynagrodzeń AFI jest niezbędna do zapewnienia większej przejrzystości. 
Zob. również art. 10a (nowy), zgodnie z poprawką.

Poprawka 1100
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ja) polityka wynagrodzeń ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Jawność polityki wynagrodzeń AFI jest niezbędna do zapewnienia większej przejrzystości. 
Zob. również art. 10a (nowy), zgodnie z poprawką.

Poprawka 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera jb) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(jb) opis wyników AFI z przeszłości od ich 
powstania do ostatniej oceny;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI, stanowią 
klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem.



AM\805040PL.doc 71/116 PE439.133v01-00

PL

Poprawka 1102
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j c) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(jc) informacja o współzależności 
stosowanego podejścia do inwestycji z 
tradycyjnymi strategiami inwestowania 
(takimi jak akcje i obligacje).

Or. en

Uzasadnienie

Inwestor powinien być jak najlepiej poinformowany o możliwościach i ryzyku, w tym o 
współzależności tej strategii z innymi formami inwestycji.

Poprawka 1103
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j d) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(jd) wszelkie zmiany w systemie 
odpowiedzialności, o którym mowa w art. 
17 ust. 5, wprowadzone w wyniku ustaleń 
umownych między ZAFI i 
depozytariuszem.

Or. en
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Poprawka 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j e) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI, stanowią 
klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem.

Poprawka 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j f) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(jf) informacje na temat osiągnięć AFI 
zarządzanego przez ZAFI, w tym dane 
dotyczące wyników bieżących i 
zlikwidowanych AIF, a także, w 
przypadku gdy ZAFI występuje jako osoba 
prawna, na temat prawnych 
przedstawicieli, dyrektorów i 
najważniejszych pracowników tego ZAFI;

Or. en



AM\805040PL.doc 73/116 PE439.133v01-00

PL

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI stanowią 
klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem.

Poprawka 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j g) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(jg) szczegółowy opis źródła, terminu 
rozliczenia i kwoty środków pozyskanych 
przez AIF, w tym udziały bezpośrednie lub 
pośrednie ZAFI zarządzającego AFI oraz 
jego przedstawicieli, dyrektorów i 
pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI, stanowią 
klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem.

Poprawka 1107
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 

2. W odniesieniu do każdego AFI 
zarządzanego przez ZAFI, w stosunku do 
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każdego zarządzanego przez siebie AFI: którego wykonywalne są prawa do 
umorzeń, ZAFI okresowo ujawnia 
inwestorom: 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1108
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. W odniesieniu do każdego AFI 
zarządzanego przez ZAFI, w stosunku do 
którego wykonywalne są prawa do 
umorzeń, ZAFI okresowo ujawnia
inwestorom: 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1109
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. W odniesieniu do każdego AFI 
zarządzanego przez ZAFI, w stosunku do 
którego wykonywalne są prawa do 
umorzeń, ZAFI okresowo ujawnia 
inwestorom:

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku gdy prawa do umorzeń nie są wykonywalne, specjalne ujawnianie informacji 
dotyczących aktywów niepłynnych lub płynności nie powinno być konieczne.

Poprawka 1110
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI,
dla którego dopuszcza umorzenie z 
wyboru inwestorów: 

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze funduszy private equity (a także fundusze private equity) dokonują niepłynnych 
inwestycji i nie przyznają inwestorom praw do umorzeń.  W przypadku gdy inwestorzy nie 
mają prawa wykupu, okresowe ujawnianie informacji dotyczących aktywów niepłynnych lub 
płynności nie powinno być konieczne.

Poprawka 1111
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
detalicznym następujące informacje w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI: 

Or. en
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Uzasadnienie

Inwestorzy branżowi są uznawani za takich na podstawie załącznika II do dyrektywy 
w sprawie rynków instrumentów finansowych. Ponadto wiedzą oni dokładnie, jakich 
informacji związanych z dokonywanymi przez siebie inwestycjami potrzebują. Zdecydowanie 
nie ma potrzeby określania wymogów dotyczących informacji dostosowanych do potrzeb 
inwestorów detalicznych również dla inwestorów branżowych. W odniesieniu do dystrybucji 
publicznej ZAFI powinien być jedynie zobowiązany do „udostępniania” właściwych 
informacji.

Poprawka 1112
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. AFI i ZAFI okresowo ujawniają 
inwestorom, beneficjentom, ich 
przedstawicielom i wyznaczonym 
analitykom następujące informacje w 
odniesieniu do każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Uzasadnienie

Na funduszach emerytalnych spoczywa szczególna odpowiedzialność za ubezpieczenie osób 
starszych. W przypadku gdy mogą one inwestować w AFI, kluczowe jest wprowadzenie 
szczególnych wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących AFI. Inwestorom 
pierwotnym, czyli beneficjentom posiadającym ubezpieczenie dla osób starszych, należy 
udzielić wszelkich właściwych informacji, by umożliwić im kontrolę zobowiązań 
powierniczych funduszu emerytalnego.
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Poprawka 1113
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. AFI i ZAFI okresowo ujawniają 
inwestorom, beneficjentom, ich 
przedstawicielom i wyznaczonym 
analitykom następujące informacje w 
odniesieniu do każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Uzasadnienie

Na funduszach emerytalnych spoczywa szczególna odpowiedzialność za ubezpieczenie osób 
starszych. W przypadku gdy mogą one inwestować w AFI, kluczowe jest wprowadzenie 
szczególnych wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących AFI. Inwestorom 
pierwotnym, czyli beneficjentom posiadającym ubezpieczenie dla osób starszych, należy 
udzielić wszelkich właściwych informacji, by umożliwić im kontrolę zobowiązań 
powierniczych funduszu emerytalnego.

Poprawka 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. ZAFI ujawnia inwestorom następujące 
informacje w odniesieniu do każdego 
zarządzanego przez siebie AFI:

Or. en



PE439.133v01-00 78/116 AM\805040PL.doc

PL

Poprawka 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a) i litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) procent aktywów AFI, które są 
przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością;

(a) okresowo, procent aktywów AFI, które 
są przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnością;

(b) wszelkie nowe ustalenia dotyczące 
zarządzania płynnością AFI;

(b) okresowo, wszelkie nowe ustalenia 
dotyczące zarządzania płynnością AFI;

Or. en

Poprawka 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
systemy stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem.

(c) okresowo, lecz nie rzadziej niż raz w 
miesiącu, o ile informacja nie została 
zmieniona od jej ostatniego ujawnienia, 
aktualny profil ryzyka AFI, w tym 
zastosowany poziom dźwigni finansowej,
oraz systemy stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 1117
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) znaczące zmiany w ustaleniach 
dotyczących przechowywania; 
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Or. en

Poprawka 1118
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(cb) w odpowiednich przypadkach odsetek 
aktywów AFI, które podlegają 
ponownemu wykorzystaniu lub 
przekazaniu.

Or. en

Poprawka 1119
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich AFI dostępnych 
dla funduszy emerytalnych ZAFI podaje 
do publicznej informacji ryzyko 
charakterystyczne dla tej klasy aktywów. 
Komisja określa dodatkowe wymogi 
dotyczące ujawniania informacji w tym 
zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Na funduszach emerytalnych spoczywa szczególna odpowiedzialność za ubezpieczenie osób 
starszych. W przypadku gdy one inwestować w AFI, kluczowe jest wprowadzenie szczególnych 
wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących AFI. Inwestorom pierwotnym, czyli 
beneficjentom posiadającym ubezpieczenie dla osób starszych, należy udzielić wszelkich 
właściwych informacji, by umożliwić im kontrolę zobowiązań powierniczych funduszu 
emerytalnego.
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Poprawka 1120
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich AFI dostępnych 
dla funduszy emerytalnych ZAFI podaje 
do publicznej informacji ryzyko 
charakterystyczne dla tej klasy aktywów. 
Komisja określa dodatkowe wymogi 
dotyczące ujawniania informacji w tym 
zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Na funduszach emerytalnych spoczywa szczególna odpowiedzialność za ubezpieczenie osób 
starszych. W przypadku gdy one inwestować w AFI, kluczowe jest wprowadzenie szczególnych 
wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących AFI. Inwestorom pierwotnym, czyli 
beneficjentom posiadającym ubezpieczenie dla osób starszych, należy udzielić wszelkich 
właściwych informacji, by umożliwić im kontrolę zobowiązań powierniczych funduszu 
emerytalnego.

Poprawka 1121
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja, za pośrednictwem aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c, może przyjąć środki określające 
bardziej szczegółowo obowiązki ZAFI w 
zakresie ujawniania informacji oraz 
wymaganą częstotliwość ujawnień 
informacji, o których mowa w ust. 2. Akty
te muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.
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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 1122
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki AFI i ZAFI w zakresie 
ujawniania informacji oraz wymaganą 
częstotliwość ujawnień informacji, o 
których mowa w ust. 2. Akty te muszą być 
dostosowane do typu AFI i ZAFI, którego 
dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule.  AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1123
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki AFI i ZAFI w zakresie 
ujawniania informacji oraz wymaganą 
częstotliwość ujawnień informacji, o 
których mowa w ust. 2. Akty te muszą być 
dostosowane do typu AFI i ZAFI, którego 
dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.

Poprawka 1124
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Akty te muszą być dostosowane do 
typu ZAFI, którego dotyczą, i 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1125
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Akty te muszą być dostosowane do 
typu ZAFI, którego dotyczą, i 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1126
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Akty te muszą być dostosowane do 
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do typu ZAFI, którego dotyczą. typu ZAFI, którego dotyczą, i 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.

Poprawka 1127
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Akty te muszą być dostosowane do 
typu ZAFI, którego dotyczą, i 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu w dyrektywie szczególnych cech 
różnych typów AFI.
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Poprawka 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa w 
ust. 2. Akty te muszą być dostosowane do 
typu ZAFI, którego dotyczą, i 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze na poziomie 2 powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób 
nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli nie ma wyraźnych korzyści związanych z kosztami 
przestrzegania przepisów.

Poprawka 1129
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. 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 mają siedziby głównie po to, aby 
generować przychody dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.
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Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 19-20 nie mają znaczenia lub są nieodpowiednie dla tego typu 
przedsiębiorstw. Notowane branżowe firmy holdingowe są już objęte obowiązującym prawem 
UE dotyczącym przejrzystości i jawności za pośrednictwem dyrektyw w sprawie prospektów i 
przejrzystości, jak również przepisów krajowych i zasad dotyczących notowania. Stanowi to 
gwarancję, że firmy te już obecnie dostarczają właściwych informacji. Dla przedsiębiorstw, 
których udziały znajdują w obrocie na rykach publicznych, niewykonalne jest dostarczanie 
inwestorom informacji wymaganych na podstawie art. 20, zanim nie zainwestują oni w tym 
przedsiębiorstwie.

Poprawka 1130

Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego sprawozdania dotyczące 
głównych rynków i instrumentów, w które
inwestuje w imieniu zarządzanego przez 
siebie AFI.

1. AFI i ZAFI, dla każdego AFI, którym 
zarządza ZAFI, regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego sprawozdania dotyczące 
głównych rynków i instrumentów, w które 
inwestuje.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.
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Poprawka 1131
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego sprawozdania dotyczące 
głównych rynków i instrumentów, w które 
inwestuje w imieniu zarządzanego przez 
siebie AFI.

1. AFI i ZAFI, dla każdego AFI, którym 
zarządza ZAFI, regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego sprawozdania dotyczące 
głównych rynków i instrumentów, w które 
inwestuje.

Or. en

Poprawka 1132
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

AFI i ZAFI, dla każdego AFI, którym 
zarządza ZAFI, dostarczają zbiorczych 
informacji na temat głównych 
instrumentów, którymi obraca, rynków, 
których jest uczestnikiem lub na których 
dokonuje czynnych transakcji, oraz 
informacje na temat głównych ekspozycji i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.
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Poprawka 1133
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji .

AFI i ZAFI, dla każdego AFI, którym 
zarządza ZAFI, dostarczają zbiorczych 
informacji na temat głównych 
instrumentów, którymi obraca, rynków, 
których jest uczestnikiem lub na których 
dokonuje czynnych transakcji, oraz 
informacje na temat głównych ekspozycji i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

Or. en

Poprawka 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

ZAFI dostarcza informacje na temat 
głównych instrumentów, którymi obraca, 
rynków, których jest uczestnikiem lub na 
których dokonuje czynnych transakcji, oraz 
informacje na temat głównych ekspozycji 
każdego zarządzanego przez siebie AFI 
i najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

Or. en
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Poprawka 1135
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

ZAFI dostarcza zbiorczych informacji na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacji na temat 
głównych ekspozycji dotyczących obrotu 
każdym zarządzanym przez siebie AFI i 
najważniejszych wynikających stąd
koncentracji tego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI zajmujący się funduszami private equity nie uczestniczą w obrocie papierami 
wartościowymi, lecz w inwestycjach długoterminowych w ograniczoną liczbę inwestycji 
niepłynnych, zazwyczaj o okresie przetrzymywania wynoszącym od 3 do 7 lat.

Poprawka 1136
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

ZAFI dostarcza zbiorczych informacji na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacji na temat 
głównych ekspozycji dotyczących obrotu 
każdym zarządzanym przez siebie AFI i 
najważniejszych wynikających stąd
koncentracji tego AFI.

Or. en
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Uzasadnienie

ZAFI powinien przedstawić właściwemu organowi roczne sprawozdanie na temat każdego 
funduszu, którym zarządza, a także co kwartał listę funduszy, którymi zarządza. Inne wymogi 
przedstawione w art. 21 są właściwe jedynie (art. 21 ust. 1) dla funduszy znajdujących się w 
stałym obrocie na rynkach publicznych i tych (art. 21 ust. 2), które mają prawo do umorzeń. 
Stosowanie ich do funduszy inwestujących jedynie w papiery wartościowe, które nie zostały 
wymienione oraz funduszy o charakterze zamkniętym jest niewłaściwe.

Poprawka 1137
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

ZAFI dostarcza zbiorczych informacji na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacji na temat 
głównych ekspozycji dotyczących obrotu 
każdym zarządzanym przez siebie AFI i 
najważniejszych wynikających stąd
koncentracji tego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI zajmujący się funduszami private equity nie uczestniczą w obrocie papierami 
wartościowymi, lecz w inwestycjach długoterminowych w ograniczoną liczbę inwestycji 
niepłynnych, zazwyczaj o okresie przetrzymywania wynoszącym od 3 do 7 lat, dlatego 
postanowienia te nie powinny mieć zastosowania do private equity.  Stosowanie 
niewłaściwych wymogów w zakresie sprawozdawczości przyniesie ZAFI i właściwym 
organom jedynie niepotrzebne koszty.
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Poprawka 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 
zarządzanego przez siebie AFI i 
najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

ZAFI dostarcza zbiorczych informacji na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacji na temat 
głównych ekspozycji dotyczących obrotu 
każdym zarządzanym przez siebie AFI i 
najważniejszych wynikających stąd
koncentracji tego AFI.

Or. en

Poprawka 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy lepszemu uwzględnieniu szczególnych cech różnych typów AFI.
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Poprawka 1140
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń:

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinien przedstawić właściwemu organowi roczne sprawozdanie na temat każdego 
funduszu, którym zarządza, a także co kwartał listę funduszy, którymi zarządza. Inne wymogi 
przedstawione w art. 21 są właściwe jedynie (art. 21 ust. 1) dla funduszy znajdujących się w 
stałym obrocie na rynkach publicznych i tych (art. 21 ust. 2), które mają prawo do umorzeń. 
Stosowanie ich do funduszy inwestujących jedynie w papiery wartościowe, które nie zostały 
wymienione oraz funduszy o charakterze zamkniętym jest niewłaściwe.

Poprawka 1141
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń:

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia te nie odnoszą się do AFI private equity, gdyż są one instrumentami 
niepłynnymi inwestującymi raczej w określoną kategorię klasy aktywów niepłynnych, zaś 
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niewykazującymi takich zmian w profilu lub potrzeb w zakresie płynności, które wymagałyby 
okresowego ujawniania informacji. Zastosowanie tych postanowień do ZAFI private equity, 
które nie mają prawa do umorzeń, spowodowałoby jedynie zbędne wydatki dla ZAFI i 
właściwych organów. Dlatego niezbędna jest zmiana tych postanowień, by miały 
zastosowanie jedynie w odpowiednich przypadkach.

Poprawka 1142
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń:

Or. en

Poprawka 1143
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI ma jedynie obowiązek 
przedstawiania informacji wymienionych 
w lit. a), b) i c), w odniesieniu do AFI, 
który dopuszcza umorzenie w świetle 
opinii inwestorów. ZAFI regularnie 
przekazuje właściwym organom rodzimego 
państwa członkowskiego następujące 
informacje, w odniesieniu do każdego 
zarządzanego przez siebie AFI:

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku gdy inwestorzy nie mają prawa wykupu, przedstawianie okresowych 
sprawozdań dotyczących aktywów niepłynnych lub płynności nie powinno być konieczne.

Poprawka 1144
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. AFI i ZAFI regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Poprawka 1145
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. AFI i ZAFI regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.
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Poprawka 1146
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego na ich 
wniosek następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

Or. en

Uzasadnienie

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Poprawka 1147
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

2. ZAFI regularnie przekazuje ESMA i 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, w 
odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI:

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien być ostatecznym organem nadzorującym ZAFI i w związku z tym do niego 
należy kierować wszelkie sprawozdania i informacje.
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Poprawka 1148
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(aa) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni 
finansowej oraz ryzyka i ewentualnych 
ograniczeń związanych z jej stosowaniem;

Or. en

Poprawka 1149
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(aa) opis strategii inwestycyjnej i celów 
AFI, wszystkich aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni 
finansowej oraz ryzyka i ewentualnych 
ograniczeń związanych z jej stosowaniem;

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.

Poprawka 1150
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem; 

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane w celu zarządzania 
ryzykiem; 

Or. en

Poprawka 1151
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem; 

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane w celu zarządzania 
ryzykiem; 

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.
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Poprawka 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem; 

(c) aktualny profil ryzyka AFI, w tym 
zastosowany poziom dźwigni finansowej,
oraz narzędzia stosowane przez ZAFI w 
celu zarządzania ryzykiem; 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI.

Poprawka 1153
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(da) całkowity poziom dźwigni finansowej 
zastosowanej przez każdy AFI, którym 
zarządza, rozbicie dźwigni finansowej na 
dwa źródła: pożyczki środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych oraz
pochodne instrumenty finansowe, a także 
zakres, w jakim ich aktywa zostały 
ponownie wykorzystane na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej, z uwzględnieniem pięciu 
największych źródeł pożyczki środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
oraz dźwigni finansowej uzyskanej dla 
każdego AFI, którym zarządza;

Or. en
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Poprawka 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) w odpowiednich przypadkach –
informację o stosowaniu w okresie 
sprawozdawczym techniki krótkiej 
sprzedaży.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

W tym przypadku należy zastosować środek horyzontalny.

Poprawka 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ea) strukturę opłat i kwot uiszczanych do 
ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI. Struktura opłat jest ważna, gdyż 
pozwala określić ryzyko.
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Poprawka 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera eb) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(eb) listę inwestorów;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI. Lista inwestorów pozwoli ocenić, 
jakiego typu inwestorzy są narażeni na ryzyko systemowe.

Poprawka 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e c) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ec) dane dotyczące wyników AFI, w tym 
wyceny aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI.

Poprawka 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach i gdy 
wymaga tego zapewnienie stabilności i 
integralności systemu finansowego, lub w 
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celu wspierania długotrwałego 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i Komisja mogą 
wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie 
sprawozdawczości. 

Or. en

Poprawka 1159
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują ESRB i 
ESMA informacje zbiorcze, o których 
mowa w lit. da) pierwszego ustępu, we 
wspólnym formacie sprawozdawczym.

Or. en

Poprawka 1160
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. ZAFI przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty dotyczące każdego 
zarządzanego przez siebie AFI:

3. AFI i ZAFI regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące dokumentu, w 
dotyczące każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
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organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.

Poprawka 1161
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. ZAFI przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty dotyczące każdego 
zarządzanego przez siebie AFI:

3. AFI i ZAFI regularnie przekazują 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące dokumentu, w 
dotyczące każdego AFI zarządzanego 
przez ZAFI:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.

Poprawka 1162
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. ZAFI przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty dotyczące każdego 
zarządzanego przez siebie AFI:

3. ZAFI przekazuje ESMA i właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące dokumenty 
dotyczące każdego zarządzanego przez 
siebie AFI:

Or. en
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Uzasadnienie

ESMA powinien być ostatecznym organem nadzorującym ZAFI i w związku z tym do niego 
należy kierować wszelkie sprawozdania i odpowiednie informacje.

Poprawka 1163
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

(a) sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy – w terminie czterech miesięcy 
od końca okresu sprawozdawczego, do 
którego się odnosi;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.

Poprawka 1164
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

a) sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy – w terminie czterech miesięcy 
od końca okresu sprawozdawczego, do 
którego się odnosi;

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 21 ust. 2 lit. aa) (nowa): Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 lit. a) właściwym 
organom należy ujawniać te same informacje co inwestorom. W odniesieniu do innych 
postanowień, zob. uzasadnienie do tytułu. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-
30 dyrektywy.

Poprawka 1165
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi, 
lub w sytuacjach, gdy informacje te 
wymagane są od osób trzecich (takich jak 
badanie wszelkich inwestycji bazowych 
danego AFI) nie później niż sześć 
miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin 
czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni.
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Poprawka 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi, 
lub w sytuacjach, gdy informacje te 
wymagane są od osób trzecich (takich jak 
badanie wszelkich inwestycji bazowych 
danego AFI) nie później niż sześć 
miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie funduszy private equity może wymagać uprzedniego ukończenia badania spółek 
portfelowych, a obowiązkowy termin przewidywany niniejszą dyrektywą musi uwzględniać 
czas potrzebny do ukończenia tego badania, mając na uwadze fakt, że spółki portfelowe 
muszą przygotować własne sprawozdania. Dlatego też nieprzekraczalny termin 
czteromiesięczny dla AFI byłby nieodpowiedni.

Poprawka 1167
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi, 
lub w sytuacjach, gdy informacje te 
wymagane są od osób trzecich (takich jak 
badanie wszelkich inwestycji bazowych 
danego AFI) nie później niż sześć 
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miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego. 

Or. en

Poprawka 1168
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi;

(a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie czterech 
miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, do którego się odnosi,
lub w sytuacjach, gdy informacje te 
wymagane są od osób trzecich (takich jak 
badanie wszelkich inwestycji bazowych 
danego AFI) – nie później niż sześć 
miesięcy po zakończeniu roku 
obrotowego.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinien przedstawić właściwemu organowi roczne sprawozdanie na temat każdego 
funduszu, którym zarządza, a także co kwartał listę funduszy, którymi zarządza. Inne wymogi 
przedstawione w art. 21 są właściwe jedynie (art. 21 ust. 1) dla funduszy znajdujących się w 
stałym obrocie na rynkach publicznych i tych (art. 21 ust. 2), które mają prawo do umorzeń. 
Stosowanie ich do funduszy inwestujących jedynie w papiery wartościowe, które nie zostały 
wymienione oraz funduszy o charakterze zamkniętym jest niewłaściwe.

Poprawka 1169
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. ZAFI zarządzający jednym lub 
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wieloma AFI stosującymi systematycznie 
dużą dźwignię finansową udostępnia 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI, rozbicia na dwa źródła dźwigni 
finansowej: pożyczki środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych oraz 
pochodne instrumenty finansowe, a także, 
jeżeli dane te są dostępne, zakres 
ponownego wykorzystania aktywów na 
podstawie porozumienia dotyczącego 
dźwigni finansowej.
W informacjach tych należy wskazać dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia w 
postaci dźwigni finansowej uzyskanego od 
każdego z tych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z propozycją kompromisową prezydencji szwedzkiej. Wymogi w zakresie 
sprawozdawczości (art. 22+23+24) zostały włączone do art. 21. Poprawka ta uzasadnia i 
dodaje wymogi w zakresie przedstawiania sprawozdań właściwym organom.

Poprawka 1170
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. ZAFI zarządzający jednym lub 
wieloma AFI stosującymi systematycznie 
dużą dźwignię finansową udostępnia 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI, rozbicia na dwa źródła dźwigni 
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finansowej: pożyczki środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych oraz 
pochodne instrumenty finansowe, a także, 
jeżeli dane te są dostępne, zakres 
ponownego wykorzystania aktywów na 
podstawie porozumienia dotyczącego 
dźwigni finansowej.
W informacjach tych należy wskazać dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia w 
postaci dźwigni finansowej uzyskanego od 
każdego z tych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy systematycznego ujawniania informacji o stosowaniu dużej dźwigni 
finansowej.

Poprawka 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3b. Każdy właściwy organ okresowo 
przedstawia do publicznej wiadomości 
zbiorcze dane otrzymane zgodnie z 
postanowieniami ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Podanie do publicznej wiadomości zbiorczych informacji umożliwi inwestorom i ogółowi 
społeczeństwa dokonanie oceny rzeczywistych wyników AFI, która to kwestia pozostawała do 
chwili obecnej niejasna ze względu na stosowaną od dawna przez przedsiębiorstwa praktykę 
ujawniania wyłącznie wybranych informacji.
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Poprawka 1172
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3c. Żadne postanowienie niniejszej 
dyrektywy nie uniemożliwia ZAFI 
informowania właściwych organów o 
fakcie, że niektóre informacje 
przedstawione im zgodnie z niniejszą 
dyrektywą są objęte tajemnicą handlową 
lub są informacjami poufnymi, co 
pozostaje bez wpływu na możliwość 
dzielenia się przez właściwy organ 
informacjami z innym właściwym 
organem na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak chronione są dane osobowe, informacje objęte tajemnicą handlową lub dane 
poufne muszą być chronione przed ujawnieniem osobom innym niż właściwe organy, aby nie 
działać na szkodę przedsiębiorstw, w które inwestuje ZAFI.

Poprawka 1173
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3d. Państwa członkowskie dopilnują, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI posiadały dostęp do 
informacji o stosowaniu krótkiej 
sprzedaży na konto AFI zarządzanego 
przez ZAFI, w celu określania zakresu, w 
którym stosowanie krótkiej sprzedaży 
przyczynia się do narastania ryzyka 
systemowego w systemie finansowym lub 
zakłóceń na rynkach. Właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
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gwarantują także udostępnianie innym 
właściwym organom, ESMA i ESRB 
wszelkich tego typu informacji 
gromadzonych w odniesieniu do 
wszystkich nadzorowanych przez nie 
ZAFI w ramach procedur określonych w 
art. 46 poświęconym współpracy 
nadzorczej.

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnianie krótkiej sprzedaży o znaczeniu systemowym.

Poprawka 1174
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, oraz wymaganą częstotliwość 
składania takich sprawozdań. Akty takie są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
dostosowane do typu ZAFI i AFI, których 
dotyczą, biorąc pod uwagę m.in. różnice w 
wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

O ile ZAFI powinien przedstawić właściwemu organowi roczne sprawozdanie na temat 
każdego funduszu, którym zarządza (w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku - zob. 
powyżej), a także co kwartał listę funduszy, którymi zarządza, inne wymogi przedstawione w 
art. 21 są właściwe jedynie (art. 21 ust. 1) dla funduszy znajdujących się w stałym obrocie na 
rynkach publicznych i tych (art. 21 ust. 2), które mają prawo do umorzeń. Stosowanie ich do 
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funduszy inwestujących jedynie w papiery wartościowe oraz funduszy o charakterze 
zamkniętym jest niewłaściwe.

Ponadto w dyrektywie należy uwzględnić w większym stopniu szczególne cechy różnych typów 
AFI.

Poprawka 1175
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, oraz wymaganą częstotliwość 
składania takich sprawozdań. Akty takie są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
dostosowane do typu ZAFI i AFI, których 
dotyczą, biorąc pod uwagę m.in. różnice w 
wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinien przedstawić właściwemu organowi roczne sprawozdanie na temat każdego 
funduszu, którym zarządza, a także co kwartał listę funduszy, którymi zarządza. Inne wymogi 
przedstawione w art. 21 są właściwe jedynie (art. 21 ust. 1) dla funduszy znajdujących się w 
stałym obrocie na rynkach publicznych i tych (art. 21 ust. 2), które mają prawo do umorzeń. 
Stosowanie ich do funduszy inwestujących jedynie w papiery wartościowe, które nie zostały 
wymienione oraz funduszy o charakterze zamkniętym jest niewłaściwe.
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Poprawka 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, oraz wymaganą częstotliwość 
składania takich sprawozdań. Akty takie są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
dostosowane do typu ZAFI i AFI, których 
dotyczą, biorąc pod uwagę m.in. różnice w 
wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze na poziomie 2 powinny być proporcjonalne i nie powinny w sposób 
nieuzasadniony karać podmiotów, jeżeli nie ma wyraźnych korzyści związanych z kosztami 
przestrzegania przepisów.

Poprawka 1177
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, oraz wymaganą częstotliwość 
składania takich sprawozdań. Akty takie są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
dostosowane do typu ZAFI i AFI, których 
dotyczą, biorąc pod uwagę m.in. różnice w 
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wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Or. en

Poprawka 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, które mogą być zmieniane i 
uzupełniane w związku z postępem w 
dziedzinie technik finansowych, oraz 
wymaganą częstotliwość składania takich 
sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja posiada prawo do dostosowywania wymogów jawności do postępu technik 
finansowych. W przeciwnym przypadku cel będący podstawą stosowania wymogów w 
zakresie ujawniania informacji może zostać zaprzepaszczony wraz z wprowadzeniem 
„innowacyjnych” technik.

Poprawka 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 

Komisja przyjmuje także akty delegowane 
w odniesieniu do rodzaju udostępnianych 
publicznie informacji, zgodnie z ust. 3a.
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja posiada prawo do dostosowywania wymogów jawności do ewolucji technik 
finansowych. W przeciwnym przypadku cel będący podstawą stosowania wymogów w 
zakresie ujawniania informacji może zostać zaprzepaszczony wraz z wprowadzeniem 
„innowacyjnych” technik.

Poprawka 1180
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

4. Komisja może przyjąć w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c, środki określające bardziej 
szczegółowo obowiązki sprawozdawcze, o 
których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz 
wymaganą częstotliwość składania takich 
sprawozdań..

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.
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Poprawka 1181
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4a. Artykuł 21 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 mają siedziby głównie po to, aby 
generować przychody dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł wprowadza wymóg przedstawiania organom informacji odnoszących się jedynie 
do funduszy hedgingowych (krótka sprzedaż, zarządzanie płynnością itp.). Taka 
sprawozdawczość wiązałaby się ze zbędnymi dodatkowymi obciążeniami dla notowanych 
branżowych firm holdingowych.

Poprawka 1182
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4b. Artykuł 21 nie ma zastosowania do 
funduszy o charakterze zamkniętym bez 
praw do umorzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł wprowadza wymóg przedstawiania organom informacji odnoszących się jedynie 
do funduszy hedgingowych (krótka sprzedaż, zarządzanie płynnością itp.). Taka 
sprawozdawczość wiązałaby się ze zbędnymi dodatkowymi obciążeniami dla funduszy o 
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charakterze zamkniętym.

Poprawka 1183
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Poufność

Żadne postanowienie niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwia ZAFI informowania 
właściwych organów o fakcie, że niektóre 
informacje przedstawione im zgodnie z 
niniejszą dyrektywą są objęte tajemnicą 
handlową lub są informacjami poufnymi, 
co pozostaje bez wpływu na możliwość 
dzielenia się przez właściwy organ 
informacjami z innym właściwym 
organem na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


