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Poprawka 1433
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI w rodzimym 
państwie członkowskim

Wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w Unii

Or. en

Poprawka 1434
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI w rodzimym
państwie członkowskim 

Wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w uprawnionym 
AFI w państwie członkowskim

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu powinno przyznać to państwo członkowskie, w którym 
AFI będzie wprowadzony do obrotu.

Poprawka 1435
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawniony ZAFI może rozpocząć 
wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI wśród 

1. Udziały lub jednostki uczestnictwa w 
uprawnionym AFI mogą być 
wprowadzane do obrotu wśród inwestorów 
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inwestorów branżowych w rodzimym
państwie członkowskim natychmiast po 
spełnieniu wymogów określonych w 
niniejszym artykule. 

branżowych w państwie członkowskim 
natychmiast po spełnieniu wymogów 
określonych w niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie otrzymuje AFI (spójność z poprzednią poprawką).

Poprawka 1436
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawniony ZAFI może rozpocząć 
wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
państwie członkowskim natychmiast po 
spełnieniu wymogów określonych w 
niniejszym artykule.

1. Uprawniony ZAFI może rozpocząć 
wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI
mającym siedzibę w Unii wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
państwie członkowskim i/lub w 
jakimkolwiek innym państwie 
członkowskim natychmiast po spełnieniu 
wymogów określonych w niniejszym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 1437
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawniony ZAFI może rozpocząć 1. Uprawniony ZAFI może rozpocząć 
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wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
państwie członkowskim natychmiast po 
spełnieniu wymogów określonych w 
niniejszym artykule.

wprowadzanie do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI
mającym siedzibę w Unii wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI natychmiast 
po spełnieniu wymogów określonych
w niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy prywatnego plasowania powinny istnieć obok paszportu, umożliwiając 
wprowadzanie do obrotu funduszy kraju trzeciego w państwie członkowskim zgodnie z 
obowiązującym prawem krajowym.

Poprawka 1438
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI przedkłada właściwym organom 
swojego rodzimego państwa 
członkowskiego notyfikację dotyczącą 
każdego AFI, który zamierza wprowadzać 
do obrotu.

2. ZAFI przedkłada ESMA i właściwym 
organom swojego rodzimego państwa 
członkowskiego notyfikację dotyczącą 
każdego AFI, który zamierza wprowadzać 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie sprawozdania i powiadomienia należy przekazywać ESMA jako ostatecznemu 
organowi nadzoru ZAFI.
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Poprawka 1439
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI przedkłada właściwym organom 
swojego rodzimego państwa 
członkowskiego notyfikację dotyczącą 
każdego AFI, który zamierza wprowadzać 
do obrotu.

2. W przypadku każdego AFI, który ZAFI
zamierza wprowadzić do obrotu, ZAFI 
przedkłada notyfikację właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym AFI ma swoją siedzibę.

Or. en

Poprawka 1440
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI przedkłada właściwym organom 
swojego rodzimego państwa 
członkowskiego notyfikację dotyczącą 
każdego AFI, który zamierza wprowadzać 
do obrotu.

2. ZAFI przedkłada właściwym organom 
państwa członkowskiego notyfikację 
dotyczącą każdego AFI, który zamierza 
wprowadzać do obrotu w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu powinno przyznać to państwo członkowskie, w którym 
AFI będzie wprowadzony do obrotu.
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Poprawka 1441
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane identyfikujące AFI, który ZAFI 
zamierza wprowadzać do obrotu, oraz 
miejsce siedziby AFI;

a) list notyfikacyjny wraz z programem 
działania identyfikującym AFI, który 
ZAFI zamierza wprowadzać do obrotu, 
oraz miejsce siedziby AFI;

Or. en

Poprawka 1442
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Or. en

Poprawka 1443
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zaświadczenie o posiadaniu 
zezwolenia przez dany ZAFI;

Or. en
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Poprawka 1444
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wykaz państw członkowskich, w 
których ZAFI zamierza wprowadzać do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w zarządzanym przez siebie AFI wśród 
inwestorów branżowych;

Or. en

Poprawka 1445
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat ustaleń dokonanych 
w celu zapobiegania wprowadzaniu do 
obrotu jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI wśród inwestorów 
detalicznych, m.in. w przypadku gdy ZAFI 
korzysta z usług niezależnych podmiotów, 
aby świadczyć usługi inwestycyjne na 
rzecz swojego AFI.

d) w stosownych przypadkach informacje 
na temat ustaleń dokonanych w celu 
zapobiegania wprowadzaniu do obrotu 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI wśród inwestorów detalicznych, m.in. 
w przypadku gdy ZAFI korzysta z usług 
niezależnych podmiotów, aby świadczyć 
usługi inwestycyjne na rzecz swojego AFI.

Or. en

Poprawka 1446
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma swoją 
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siedzibę, bezzwłocznie przekazują 
notyfikację, o której mowa w ust. 2:
a) właściwym organom rodzimego 
państwa członkowskiego ZAFI, jeżeli AFI 
nie ma siedziby w tym samym państwie 
członkowskim; oraz 
b) właściwym organom państw 
członkowskich, w których ZAFI zamierza 
wprowadzić AFI do obrotu.

Or. en

Poprawka 1447
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
po otrzymaniu kompletnej notyfikacji 
zgodnie z ust. 2, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
informują ZAFI o tym, czy może 
rozpocząć wprowadzanie do obrotu AFI 
będącego przedmiotem notyfikacji, o której 
mowa w ust. 2.

3. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od daty otrzymania kompletnej notyfikacji 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, jeżeli AFI nie ma 
siedziby w tym samym państwie 
członkowskim, i przez właściwe organy 
państw członkowskich, w których ZAFI 
zamierza wprowadzić AFI do obrotu,
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym AFI ma swoją siedzibę, 
informują ZAFI o tym, czy może 
rozpocząć wprowadzanie do obrotu AFI 
będącego przedmiotem notyfikacji, o której 
mowa w ust. 2. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma swoją 
siedzibę, informują ponadto właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, jeżeli AFI nie ma 
siedziby w tym samym państwie 
członkowskim, i właściwe organy państw 
członkowskich, w których ZAFI zamierza 
wprowadzić AFI do obrotu, że ZAFI może 
rozpocząć wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI.

Z zastrzeżeniem środków wykonawczych, 
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o których mowa w akapicie trzecim, 
właściwe organy mogą nałożyć 
ograniczenia lub dodatkowe warunki w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
zgodnie z niniejszym artykułem.
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające poszczególne typy ograniczeń 
lub warunki, które można nałożyć w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
po otrzymaniu kompletnej notyfikacji 
zgodnie z ust. 2, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
informują ZAFI o tym, czy może 
rozpocząć wprowadzanie do obrotu AFI 
będącego przedmiotem notyfikacji, o której 
mowa w ust. 2.

3. Nie później niż dwadzieścia dni 
roboczych po otrzymaniu kompletnej 
notyfikacji zgodnie z ust. 2, właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego informują ZAFI o tym, 
czy może rozpocząć wprowadzanie do 
obrotu AFI będącego przedmiotem 
notyfikacji, o której mowa w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1449
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż dziesięć dni roboczych
po otrzymaniu kompletnej notyfikacji 
zgodnie z ust. 2, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
informują ZAFI o tym, czy może 
rozpocząć wprowadzanie do obrotu AFI 
będącego przedmiotem notyfikacji, o której 
mowa w ust. 2.

3. Nie później niż dwa miesiące po 
otrzymaniu kompletnej notyfikacji zgodnie 
z ust. 2, właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego informują ZAFI o 
tym, czy może rozpocząć wprowadzanie 
do obrotu AFI będącego przedmiotem 
notyfikacji, o której mowa w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy potrzebują dostatecznej ilości czasu na wydanie zezwolenia.

Poprawka 1450
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem środków wykonawczych, 
o których mowa w akapicie trzecim, 
właściwe organy mogą nałożyć 
ograniczenia lub dodatkowe warunki w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
zgodnie z niniejszym artykułem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1451
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające poszczególne typy ograniczeń 
lub warunki, które można nałożyć w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu. 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.

skreślony

Or. en

Poprawka 1452
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające poszczególne typy ograniczeń 
lub warunki, które można nałożyć w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Komisja może ustanowić za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c środki określające poszczególne typy 
ograniczeń lub warunki, które można 
nałożyć w związku z wprowadzaniem AFI 
do obrotu zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego ustępu.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 1453
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając przepisów art. 32 ust. 1 
państwa członkowskie dopilnują, aby AFI 
zarządzane przez ZAFI były wprowadzane 
do obrotu tylko wśród inwestorów 
branżowych.

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma swoją 
siedzibę, mogą uniemożliwić 
wprowadzenie AFI do obrotu tylko wtedy, 
gdy informacje zawarte w notyfikacji 
wskazują, że zarządzanie AFI przez ZAFI 
nie będzie zgodne przynajmniej z jednym 
lub większą liczbą przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1454
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na mocy niniejszej dyrektywy ZAFI 
mogą wprowadzać do obrotu na swoim 
terytorium AFI mające siedzibę poza 
Unią. W takim przypadku konieczne jest, 
aby ZAFI posiadał siedzibę w Unii lub aby 
istniała umowa o współpracy i skuteczna 
wymiana wszystkich istotnych informacji 
niezbędnych do monitorowania ryzyka 
systemowego pomiędzy:
a) właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym wprowadza się 
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AFI do obrotu, oraz właściwymi organami 
kraju trzeciego;
b) ZAFI i organem nadzoru ZAFI;
c) organem nadzoru ZAFI i ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest uregulowanie istniejących zarządzających funduszami inwestycyjnymi, 
nieobjętych regulacją. Równocześnie dyrektywa ma na celu ułatwienie dystrybucji w UE. W 
związku z tym istotne jest jednolite podejście.

Poprawka 1455
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z prawem krajowym rodzime 
państwo członkowskie ZAFI może 
zezwolić ZAFI na wprowadzenie do 
obrotu na swoim terytorium AFI 
mającego siedzibę poza Unią. 
Jeżeli AFI dopuszcza umorzenie na 
wniosek inwestorów, konieczne jest, aby 
ZAFI posiadał siedzibę w Unii lub aby 
istniała umowa o współpracy i skuteczna 
wymiana wszystkich istotnych informacji 
niezbędnych do monitorowania ryzyka 
systemowego pomiędzy:
a) właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym wprowadza się 
AFI do obrotu, oraz właściwymi organami 
kraju trzeciego;
b) ZAFI i organem nadzoru ZAFI;
c) organem nadzoru ZAFI i ESMA.

Or. en
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Uzasadnienie

Nowy ustęp 4a, dający poszczególnym państwom członkowskim możliwość zachowania 
własnych odstępstw związanych z prywatnym plasowaniem, ma zasadnicze znaczenie, gdyż 
pozwala na uniknięcie znaczących szkód dla funduszy emerytalnych UE i innych inwestorów, 
które pojawiłyby się w razie niemożności dostępu do funduszy zarządzanych poza UE.

Poprawka 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 
VI państwa członkowskie mogą zezwolić 
ZAFI na wprowadzanie do obrotu wśród 
inwestorów branżowych na swoim 
terytorium udziałów lub jednostek
uczestnictwa w AFI, które mają swoją 
siedzibę w kraju trzecim lub nie są objęte 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy prywatnego plasowania powinny istnieć obok paszportu, umożliwiając 
wprowadzanie do obrotu funduszy kraju trzeciego w państwie członkowskim zgodnie z 
obowiązującym prawem krajowym.

Poprawka 1457
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie mogą 
zezwolić lub w dalszym ciągu zezwalać na 
wprowadzanie do obrotu wśród 
inwestorów branżowych na swoim 
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terytorium wszelkich alternatywnych 
funduszy inwestycyjnych, które nie są 
objęte niniejszą dyrektywą, zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 1458
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uprawnionemu ZAFI, który zarządza AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim, na 
wprowadzanie do obrotu wśród 
inwestorów branżowych na swoim 
terytorium udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w takim AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwia to kontynuację obecnej działalności krajów trzecich w tych jurysdykcjach UE, 
które dokonały takiego wyboru, zgodnie z zasadami pomocniczości. Uprawniony ZAFI 
podlega pełnej i przejrzystej regulacji właściwego organu w UE.

Poprawka 1459
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 lit. 
f), podlegają prawodawstwu i nadzorowi 
państwa członkowskiego, w którym AFI 
zostanie wprowadzony do obrotu.
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Or. en

Poprawka 1460
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie zapewniają 
przedstawienie notyfikacji i 
zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, w 
języku zwyczajowo używanym w sferze 
finansów międzynarodowych.
Ponadto państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich właściwe organy 
akceptowały elektroniczną formę 
przekazywania i składania dokumentów, o 
których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 1461
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 3, 
ZAFI pisemnie zawiadamia o takiej 
zmianie właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma swoją 
siedzibę, z wyprzedzeniem co najmniej 
jednego miesiąca przed wprowadzeniem 
zmiany.
Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma swoją 
siedzibę, bezzwłocznie informują o tych 
zmianach właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego ZAFI, jeżeli AFI 
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nie ma siedziby w tym samym państwie 
członkowskim, i właściwe organy państw 
członkowskich, w których AFI jest 
wprowadzany do obrotu.

Or. en

Poprawka 1462
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Z zastrzeżeniem przepisów art. 32 
ust. 1 państwa członkowskie dopilnowują, 
aby AFI zarządzane przez ZAFI były 
wprowadzane do obrotu wyłącznie wśród 
inwestorów branżowych.

Or. en

Poprawka 1463
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e. Zgodnie z procedurą określoną w 
art. 49 ust. 2 Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające:
a) formę i treść standardowego wzoru 
listu notyfikacyjnego;
b) formę i treść standardowego wzoru 
zaświadczenia;

Or. en

Uzasadnienie
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Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i ogólne zasady 
dotyczące mechanizmów kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych Komisji ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia 
przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia tego nowego 
rozporządzenia oraz w celu uniknięcia zamieszania w działalności legislacyjnej Unii w 
okresie przejściowym, państwa członkowskie powinny sprawować kontrolę zgodnie z 
przepisami decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji* w zakresie, w jakim przepisy 
te pozostają zgodne ze zmienionymi traktatami. Odniesienia do tych przepisów powinny 
jednak zostać zastąpione odniesieniami do przepisów i zasad ustanowionych w nowym 
rozporządzeniu, kiedy tylko rozporządzenie to wejdzie w życie.

* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Poprawka 1464
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

1. Z zastrzeżeniem pozostałych 
instrumentów prawnych UE, państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI na
wprowadzanie do obrotu wśród ogółu 
inwestorów detalicznych lub szczególnych 
kategorii inwestorów detalicznych na 
swoim terytorium udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w zarządzanych przez nie 
AFI, niezależnie od tego, czy takie AFI są 
wprowadzane do obrotu krajowego czy 
transgranicznego.

W tym celu państwa członkowskie mogą 
nałożyć bardziej rygorystyczne wymogi na 
ZAFI lub na AFI.

W takich przypadkach państwa 
członkowskie mogą przyjąć dodatkowe
wymogi związane z działalnością, 
organizacją lub wprowadzaniem do 
obrotu AFI sprzedawanych wśród 
inwestorów detalicznych (lub zarówno 
wśród inwestorów detalicznych, jak i 
branżowych) na ich terytorium lub z 
działaniami ZAFI zarządzającymi takimi 
AFI. Państwa członkowskie nie mogą 
jednak uniemożliwiać wprowadzania AFI 
do obrotu transgranicznego wśród 
inwestorów detalicznych, nakładając 
bardziej rygorystyczne lub dodatkowe 
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wymogi na AFI mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim niż na AFI 
mające siedzibę na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zauważyć, że niektóre rodzaje AFI, jak np. trusty inwestycyjne, podlegają już 
prawodawstwu UE, w tym dyrektywie prospektowej i dyrektywie w sprawie przejrzystości. 
Istniejące prawodawstwo przyznaje pewne prawa tym AFI, które podlegają jego wymogom, w 
tym prawo do posiadania paszportu przez AFI w celu wprowadzenia do obrotu 
transgranicznego. 

Poprawka 1465
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

1. Z zastrzeżeniem pozostałych 
instrumentów prawnych UE, państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI na
wprowadzanie do obrotu wśród ogółu 
inwestorów detalicznych lub szczególnych 
kategorii inwestorów detalicznych na 
swoim terytorium udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w zarządzanych przez nie 
AFI, niezależnie od tego, czy takie AFI są 
wprowadzane do obrotu krajowego czy 
transgranicznego.

W tym celu państwa członkowskie mogą
nałożyć bardziej rygorystyczne wymogi na 
ZAFI lub na AFI.

W takich przypadkach państwa
członkowskie mogą przyjąć dodatkowe
wymogi związane z działalnością, 
organizacją lub wprowadzaniem do 
obrotu AFI sprzedawanych wśród 
inwestorów detalicznych (lub zarówno 
wśród inwestorów detalicznych, jak i 
branżowych) na ich terytorium lub z 
działaniami ZAFI zarządzającymi takimi 
AFI. Państwa członkowskie nie mogą 
jednak uniemożliwiać wprowadzania AFI 
do obrotu transgranicznego wśród 
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inwestorów detalicznych, nakładając 
bardziej rygorystyczne lub dodatkowe 
wymogi na AFI mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim niż na AFI 
mające siedzibę na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Poprawka 1466
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzanie AFI mających siedzibę w 
Unii do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów detalicznych zakłada ograniczenie możliwości inwestowania do AFI 
mających siedzibę we Wspólnocie. AFI z krajów trzecich nie mogą gwarantować inwestorom 
europejskim takiej samej ochrony.
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Poprawka 1467
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzenie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium pod warunkiem, że każda 
inwestycja opiewa na kwotę co najmniej 
50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie progów dotyczących wprowadzania AFI do obrotu zapewnia ochronę 
inwestorów detalicznych („drobnych inwestorów”) przed podejmowaniem ryzyka. Kryzys 
finansowy pokazał, że nawet inwestorzy branżowi (instytucjonalni) często nie byli w stanie 
właściwie ocenić ryzyka w swoim portfelu.

Poprawka 1468
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

1. Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzenie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium pod warunkiem, że każda 
inwestycja opiewa na kwotę co najmniej 
50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1469
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie mogą 
nałożyć bardziej rygorystyczne wymogi na
ZAFI lub na AFI.

W tym celu ESMA opracowuje wytyczne i 
w stosownych przypadkach proponuje 
bardziej rygorystyczne wymogi dla ZAFI 
lub AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, które zapewnią równe warunki i skuteczne wdrożenie tej dyrektywy z myślą o 
ochronie inwestorów i stabilności finansowej.

Poprawka 1470
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, jeżeli dany AFI inwestuje 
więcej niż 30% w inne AFI, które nie 
korzystają z paszportu europejskiego, 
chyba że taki AFI ma charakter 
zamknięty i posiada papiery wartościowe 
dopuszczone do obrotu lub będące 
przedmiotem wniosku o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym 
utworzonym i działającym w Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie nie mogą zezwalać na wprowadzanie takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów detalicznych na swoim terytorium, będzie to miało niekorzystny wpływ na 
obecnych inwestorów detalicznych, którzy inwestują w takie AFI, ponieważ nie będą oni 
mogli uczestniczyć w emisjach praw poboru, otwartych ofertach i innych działaniach 
mających na celu podwyższenie kapitału AFI. Byłoby to sprzeczne z prawami pierwokupu i 
innymi wymogami obowiązującego prawodawstwa UE – np. dyrektywy w sprawie 
przejrzystości – których celem jest zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania 
akcjonariuszy emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na jednym z 
rynków regulowanych UE.

Poprawka 1471
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują Komisji, w 
terminie jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 54 ust. 1, następujące 
informacje:

2. Niezależnie od art. 32 ust. 1 państwa 
członkowskie zezwalają na wprowadzanie 
do obrotu udziałów i jednostek 
uczestnictwa stanowiących przedmiot 
bieżącej oferty publicznej w ramach 
prospektu emisyjnego sporządzonego i 
opublikowanego zgodnie z dyrektywą 
2003/71/WE.

a) typy AFI, które ZAFI może 
wprowadzać do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium;
b) ewentualne dodatkowe wymogi 
nałożone przez państwo członkowskie w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.
Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem dyrektywy prospektowej jest umożliwienie wprowadzania udziałów do obrotu 
transgranicznego. Poprawka potwierdza, że dyrektywa w sprawie ZAFI nie uniemożliwia 
składania ofert na mocy dyrektywy prospektowej.

Poprawka 1472
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują Komisji, w terminie 
jednego roku od daty, o której mowa w art. 
54 ust. 1, następujące informacje:

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium pod warunkiem, że każda 
inwestycja opiewa na kwotę co najmniej 
50 000 EUR, przekazują Komisji i ESMA, 
w terminie jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 54 ust. 1, następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie progów dotyczących wprowadzania AFI do obrotu zapewnia ochronę 
inwestorów detalicznych („drobnych inwestorów”) przed podejmowaniem ryzyka. Kryzys 
finansowy pokazał, że nawet inwestorzy branżowi (instytucjonalni) często nie byli w stanie 
właściwie ocenić ryzyka w swoim portfelu.

Poprawka 1473
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują Komisji, w terminie 

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium pod warunkiem, że każda 
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jednego roku od daty, o której mowa w art. 
54 ust. 1, następujące informacje:

inwestycja opiewa na kwotę co najmniej 
50 000 EUR, przekazują Komisji i ESMA, 
w terminie jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 54 ust. 1, następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie progów dotyczących wprowadzania AFI do obrotu zapewnia ochronę 
inwestorów detalicznych („drobnych inwestorów”) przed podejmowaniem ryzyka. Kryzys 
finansowy pokazał, że nawet inwestorzy branżowi (instytucjonalni) często nie byli w stanie 
właściwie ocenić ryzyka w swoim portfelu.

Poprawka 1474
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują Komisji, w terminie 
jednego roku od daty, o której mowa w art. 
54 ust. 1, następujące informacje:

2. Państwa członkowskie, które zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują ESMA i Komisji, w 
terminie jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 54 ust. 1, następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, które zapewnią równe warunki i skuteczne wdrożenie tej dyrektywy z myślą o 
ochronie inwestorów i stabilności finansowej.
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Poprawka 1475
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ewentualne dodatkowe wymogi 
nałożone przez państwo członkowskie w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium.

b) ewentualne dodatkowe wymogi 
nałożone przez państwo członkowskie w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium zgodnie z wyżej wspomnianymi 
wytycznymi ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, które zapewnią równe warunki i skuteczne wdrożenie tej dyrektywy z myślą o 
ochronie inwestorów i stabilności finansowej.

Poprawka 1476
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję i ESMA o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie progów dotyczących wprowadzania AFI do obrotu zapewnia ochronę 
inwestorów detalicznych („drobnych inwestorów”) przed podejmowaniem ryzyka. Kryzys 
finansowy pokazał, że nawet inwestorzy branżowi (instytucjonalni) często nie byli w stanie 
właściwie ocenić ryzyka w swoim portfelu.
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Poprawka 1477
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję i ESMA o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie progów dotyczących wprowadzania AFI do obrotu zapewnia ochronę 
inwestorów detalicznych („drobnych inwestorów”) przed podejmowaniem ryzyka. Kryzys 
finansowy pokazał, że nawet inwestorzy branżowi (instytucjonalni) często nie byli w stanie 
właściwie ocenić ryzyka w swoim portfelu.

Poprawka 1478
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Państwa członkowskie informują ponadto 
ESMA i Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, które zapewnią równe warunki i skuteczne wdrożenie tej dyrektywy z myślą o 
ochronie inwestorów i stabilności finansowej.
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Poprawka 1479
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33

Warunki dotyczące wprowadzania do 
obrotu w innych państwach 
członkowskich
1. W przypadku gdy uprawniony ZAFI 
zamierza wprowadzać jednostki 
uczestnictwa lub udziały w zarządzanym 
przez siebie AFI do obrotu w innym 
państwie członkowskim, powinien 
przedstawić właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty: 
a) notyfikację zawierającą plan działań, w 
której powinny się znaleźć dane 
identyfikujące AFI, który zamierza 
wprowadzać do obrotu ZAFI, oraz 
informacja o miejscu siedziby AFI;
b) regulamin lub dokumenty 
założycielskie AFI;
c) opis AFI lub informacje na temat AFI, 
które są dostępne inwestorom;
d) nazwę państwa członkowskiego, w 
którym ZAFI zamierza wprowadzać do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w zarządzanym przez siebie AFI wśród 
inwestorów branżowych;
e) ustalenia dotyczące wprowadzania do 
obrotu AFI oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje na temat ustaleń
dokonanych, aby zapobiegać 
wprowadzaniu do obrotu jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI wśród 
inwestorów detalicznych. 2. 
2. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 

skreślony
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członkowskiego przekazują pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym AFI będzie 
wprowadzany do obrotu. Do dokumentacji 
tej załączane jest zaświadczenie o 
posiadaniu zezwolenia przez dany ZAFI.
3. Po przekazaniu dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o tym fakcie. ZAFI 
może zacząć wprowadzać AFI do obrotu w 
przyjmującym państwie członkowskim z 
dniem otrzymania tego powiadomienia.
4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 lit. 
e), podlegają prawodawstwu i nadzorowi 
przyjmującego państwa członkowskiego.
5. Państwa członkowskie zapewniają 
przedstawienie notyfikacji i 
zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, w 
języku zwyczajowo używanym w sferze 
finansów międzynarodowych.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ich właściwe organy akceptowały 
elektroniczną formę przekazywania i 
składania dokumentów, o których mowa 
w ust. 2.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2, 
ZAFI zawiadamia o takiej zmianie 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego w formie pisemnej, z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiąca przed wprowadzeniem takiej 
zmiany.
Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie informują o 
takich zmianach właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego.
7. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
49 ust. 2 Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające:
a) formę i treść standardowego wzoru 
notyfikacji; 



AM\805044PL.doc 31/186 PE439.135v01-00

PL

b) formę i treść standardowego wzoru 
zaświadczenia;
8. ZAFI może wprowadzać do obrotu 
udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim wśród 
inwestorów branżowych mających 
siedzibę w innym państwie członkowskim 
niż rodzime państwo członkowskie ZAFI 
dopiero od daty wskazanej w art. 54 ust. 1 
akapit pierwszy.

Or. en

Poprawka 1480
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy uprawniony ZAFI 
zamierza wprowadzać jednostki 
uczestnictwa lub udziały w zarządzanym 
przez siebie AFI do obrotu w innym 
państwie członkowskim, powinien 
przedstawić właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego
następujące dokumenty: 

1. W przypadku gdy uprawniony ZAFI 
zamierza wprowadzać jednostki 
uczestnictwa lub udziały w zarządzanym 
przez siebie AFI, który ma siedzibę w Unii,
do obrotu wśród inwestorów branżowych w 
innym państwie członkowskim, powinien 
przedstawić właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty: 

Or. en

Poprawka 1481
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy uprawniony ZAFI 1. W przypadku gdy uprawniony przez 
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zamierza wprowadzać jednostki 
uczestnictwa lub udziały w zarządzanym 
przez siebie AFI do obrotu w innym 
państwie członkowskim, powinien 
przedstawić właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty: 

ESMA AFI ma zostać wprowadzony do 
obrotu wśród inwestorów branżowych w 
danym państwie członkowskim, powinien 
przedstawić ESMA następujące 
dokumenty:

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien zajmować się wydawaniem paszportu europejskiego i jego 
administrowaniem.

Poprawka 1482
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nazwę państwa członkowskiego, w 
którym ZAFI zamierza wprowadzać do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w zarządzanym przez siebie AFI wśród 
inwestorów branżowych;

d) nazwę państwa członkowskiego, w 
którym AFI ma zostać wprowadzony do 
obrotu wśród inwestorów branżowych;

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien zajmować się wydawaniem paszportu europejskiego i jego 
administrowaniem.
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Poprawka 1483
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ustalenia dotyczące wprowadzania do 
obrotu AFI oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje na temat ustaleń 
dokonanych, aby zapobiegać 
wprowadzaniu do obrotu jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI wśród 
inwestorów detalicznych. 2. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Art. 32 daje państwom członkowskim możliwość zezwalania na wprowadzenie AFI do obrotu 
wśród inwestorów detalicznych. Inwestorom detalicznym należy również zezwolić na 
dokonywanie inwestycji we wszystkich państwach członkowskich UE. Ponadto inwestorzy 
detaliczni inwestujący w AFI przed nowymi ramami regulacyjnymi powinni dalej mieć 
możliwość prowadzenia działalności po wejściu w życie dyrektywy w sprawie ZAFI. Art. 33
ust. 1 lit. e) uniemożliwia wprowadzanie AFI do obrotu w innych państwach członkowskich i 
inwestycje transgraniczne w ramach jednolitego rynku europejskiego wśród inwestorów 
detalicznych.

Poprawka 1484
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego nie wymagają żadnych 
dodatkowych dokumentów ani informacji 
poza wymienionymi w niniejszym 
artykule.

Or. en
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Poprawka 1485
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym AFI będzie 
wprowadzany do obrotu. Do dokumentacji 
tej załączane jest zaświadczenie o 
posiadaniu zezwolenia przez dany ZAFI.

2. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
ESMA przekazuje pełną dokumentację, o 
której mowa w ust. 1, właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym AFI 
będzie wprowadzany do obrotu. Do 
dokumentacji tej załączane jest 
zaświadczenie o posiadaniu zezwolenia 
przez dany ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien zajmować się wydawaniem paszportu europejskiego i jego 
administrowaniem.

Poprawka 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym AFI będzie 
wprowadzany do obrotu. Do dokumentacji 
tej załączane jest zaświadczenie o 
posiadaniu zezwolenia przez dany ZAFI.

2. Nie później niż dwadzieścia dni 
roboczych od dnia otrzymania pełnej 
dokumentacji właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego przekazują pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym AFI będzie 
wprowadzany do obrotu. Do dokumentacji 
tej załączane jest zaświadczenie o 
posiadaniu zezwolenia przez dany ZAFI. 
W takim przypadku zastosowanie ma 
procedura określona w art. 5 ust. 3.
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Or. en

Poprawka 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przekazaniu dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o tym fakcie. ZAFI 
może zacząć wprowadzać AFI do obrotu w 
przyjmującym państwie członkowskim z 
dniem otrzymania tego powiadomienia.

3. Po przekazaniu dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o tym fakcie. Nie 
później niż dwadzieścia dni roboczych od 
przekazania dokumentacji oraz po 
rozważeniu wszelkich zastrzeżeń 
zgłoszonych przez właściwe organy 
przyjmujących państw członkowskich, 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego informują ZAFI, czy 
może rozpocząć wprowadzanie do obrotu 
w myśl notyfikacji przedłożonej zgodnie z 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 1488
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2, 
ZAFI zawiadamia o takiej zmianie 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego w formie pisemnej, z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiąca przed wprowadzeniem takiej 
zmiany.

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2, 
ZAFI bezzwłocznie zawiadamia o takiej 
zmianie właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego w formie 
pisemnej.
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Or. en

Poprawka 1489
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
49 ust. 2 Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające:

7. Komisja ustanawia za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c środki określające:

a) formę i treść standardowego wzoru 
notyfikacji; 

a) formę i treść standardowego wzoru listu 
notyfikacyjnego; 

b) formę i treść standardowego wzoru 
zaświadczenia;

b) formę i treść standardowego wzoru 
zaświadczenia;

Komisja zapewnia wdrożenie takich aktów 
jak najszybciej po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1490
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż dziesięć dni roboczych
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym będą świadczone usługi 
zarządzania, pełną dokumentację, o której 
mowa w ust. 2 oraz – w stosownych 

4. Nie później niż dwa miesiące od dnia 
otrzymania pełnej dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym będą świadczone usługi 
zarządzania, pełną dokumentację, o której 
mowa w ust. 2 oraz – w stosownych 
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przypadkach – ust. 3, a także 
zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji.

przypadkach – ust. 3, a także 
zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy potrzebują dostatecznej ilości czasu na wydanie zezwolenia.

Poprawka 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż dziesięć dni roboczych
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym będą świadczone usługi 
zarządzania, pełną dokumentację, o której 
mowa w ust. 2 oraz – w stosownych 
przypadkach – ust. 3, a także 
zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji.

4. Nie później niż dwa miesiące od dnia 
otrzymania pełnej dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym będą świadczone usługi 
zarządzania, pełną dokumentację, o której 
mowa w ust. 2 oraz – w stosownych 
przypadkach – ust. 3, a także 
zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji. W takim przypadku 
zastosowanie ma procedura określona w 
art. 5 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 1492
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują właściwym 
organom państwa członkowskiego, w 
którym będą świadczone usługi 
zarządzania, pełną dokumentację, o której 
mowa w ust. 2 oraz – w stosownych 
przypadkach – ust. 3, a także 
zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji.

4. Nie później niż dziesięć dni roboczych 
od dnia otrzymania pełnej dokumentacji 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazują ESMA i 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym będą 
świadczone usługi zarządzania, pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 2 oraz 
– w stosownych przypadkach – ust. 3, a 
także zaświadczenie o wydaniu zezwolenia 
danemu ZAFI. Organy te niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o fakcie przekazania 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien być ostatecznym organem nadzoru, dlatego do celów statystycznych i 
monitorowania powinien być informowany o czynnościach zarządczych ZAFI w innych 
państwach członkowskich.

Poprawka 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia o 
przekazaniu dokumentacji ZAFI może 
rozpocząć świadczenie usług w 
przyjmującym państwie członkowskim.

Nie później niż dwadzieścia dni roboczych 
od przekazania dokumentacji oraz po 
rozważeniu wszelkich zastrzeżeń 
zgłoszonych przez właściwe organy 
przyjmujących państw członkowskich, 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego informują ZAFI, czy
może rozpocząć świadczenie usług w 
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przyjmującym państwie członkowskim. 

Or. en

Poprawka 1494
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2 oraz 
– w stosownych przypadkach – ust. 3, 
ZAFI zawiadamia o takiej zmianie 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego w formie pisemnej, z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiąca przed wprowadzeniem takiej 
zmiany.

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2 oraz 
– w stosownych przypadkach – ust. 3, 
ZAFI bezzwłocznie zawiadamia o takiej 
zmianie właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego w formie 
pisemnej.

Or. en

Poprawka 1495
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego informują o takich 
zmianach właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego informują o takich 
zmianach ESMA i właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien być ostatecznym organem nadzoru, dlatego do celów statystycznych i 
monitorowania powinien być informowany o czynnościach zarządczych ZAFI w innych 
państwach członkowskich.
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Poprawka 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI są odpowiedzialne 
za nadzorowanie prawidłowości ustaleń 
i organizacji ZAFI, tak aby ZAFI był 
w stanie stosować się do obowiązków 
i przepisów dotyczących założenia 
i funkcjonowania wszystkich AFI, którymi 
zarządza.
Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym będą 
świadczone usługi zarządzania, są
odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania 
przez ZAFI przepisów tego państwa 
członkowskiego dotyczących założenia 
i funkcjonowania AFI, w tym ustaleń 
dotyczących wprowadzania do obrotu.
Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym świadczone 
będą usługi zarządzania, mogą polegać na 
współpracy z właściwymi organami 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI, 
aby zapobiec naruszeniu przepisów w ich 
obszarze odpowiedzialności. 
W ostateczności, jeżeli jest to konieczne 
oraz po poinformowaniu właściwych 
organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, właściwe organy 
państwa członkowskiego, w którym 
świadczone będą usługi zarządzania, 
mogą podjąć bezpośrednie działania 
przeciw ZAFI.

Or. en
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Poprawka 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35
Warunki dotyczące wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie AFI posiadających 
siedzibę w kraju trzecim

skreślony

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim wśród 
inwestorów branżowych mających 
siedzibę w państwie członkowskim tylko 
wówczas, gdy dany kraj trzeci podpisał z 
odpowiednim państwem członkowskim 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
wzorcowej konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.
W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.
Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

Or. en



PE439.135v01-00 42/186 AM\805044PL.doc

PL

Poprawka 1498
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35
Warunki dotyczące wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie AFI posiadających 
siedzibę w kraju trzecim

skreślony

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim wśród 
inwestorów branżowych mających 
siedzibę w państwie członkowskim tylko 
wówczas, gdy dany kraj trzeci podpisał z 
odpowiednim państwem członkowskim 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
wzorcowej konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.
W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.
Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

Or. en

Uzasadnienie

Nakładanie dodatkowych regulacji i kosztów na wprowadzanie do obrotu funduszy z krajów 
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trzecich lub w krajach trzecich jest działaniem o charakterze protekcjonistycznym i stwarza 
ryzyko podjęcia analogicznych działań przez te kraje. Ponadto znacznie ogranicza to wybór 
europejskich inwestorów branżowych. Kolejnym niezamierzonym skutkiem może być odpływ 
kapitału z Europy do regionów charakteryzujących się większym zyskiem z inwestycji.

Poprawka 1499
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki dotyczące wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie AFI posiadających
siedzibę w kraju trzecim

Warunki dotyczące inwestowania w AFI
mające siedzibę w kraju trzecim

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć obchodzenia przepisów dyrektywy przez inwestorów, należy nałożyć stosowne 
ograniczenia na możliwości inwestowania.

Poprawka 1500
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

Niezależnie od art. 4 państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI 
mającemu siedzibę w kraju trzecim na 
wprowadzenie do obrotu w ramach ich 
jurysdykcji udziałów lub jednostek
uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w 
kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych, pod warunkiem, że:
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W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

a) AFI jest zarządzany przez ZAFI 
mającego siedzibę statutową w państwie 
członkowskim oraz uprawnionego zgodnie 
z art. 4; lub

Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

b) kraj trzeci, w którym AFI lub ZAFI ma 
siedzibę statutową, wdrożył prawodawstwo 
zgodnie ze standardami IOSCO lub 
podobnymi standardami nadzoru nad 
funduszami hedgingowymi; lub

c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
a organem nadzorczym/organami 
nadzorczymi kraju trzeciego, w którym 
AFI lub ZAFI ma siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Dzisiejsze rynki finansowe są ze sobą powiązane w sposób globalny, co stwarza możliwości 
wzrostu i rozwoju. Musimy chronić opłacalne rynki finansowe w Europie. Powyższa 
poprawka umożliwia kontynuowanie obecnych zadowalających praktyk inwestowania w 
krajach trzecich, a także interesujących możliwości prowadzenia działalności dla 
zarządzających aktywami w UE i inwestorów branżowych (w tym funduszy emerytalnych). 
Równocześnie poprawka zapewnia istnienie ram regulacyjnych z istotnymi kryteriami do 
spełnienia.

Poprawka 1501
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 

1. Zgodnie z niniejszą dyrektywą państwo 
członkowskie może zezwolić, aby ZAFI 



AM\805044PL.doc 45/186 PE439.135v01-00

PL

siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu w Unii jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem, że:

W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. a), w 
której stwierdzono, że prawodawstwo w 
zakresie regulacji ostrożnościowej i 
stałego nadzoru jest równoważne z 
przepisami niniejszej dyrektywy i jest 
skutecznie egzekwowane;

Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje unijnym ZAFI skuteczny dostęp 
do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Unię ZAFI z tego 
kraju trzeciego;

c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy między 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI;
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
zezwolenie, która to umowa jest w pełni 
zgodna ze standardami określonymi w 
art. 26 wzorcowej konwencji OECD o 
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podatkach i gwarantuje skuteczną 
wymianę informacji w sprawach 
podatkowych.
2. Po konsultacji z ESMA Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z 
art. 49a, 49b i 49c w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
unijnym ZAFI skuteczny dostęp do rynku 
porównywalny z dostępem przyznawanym 
przez Unię ZAFI z tych krajów trzecich.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że:
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje unijnym ZAFI 
skuteczny dostęp do rynku co najmniej 
porównywalny z dostępem przyznawanym 
przez Unię ZAFI z tego kraju trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
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adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Poprawka 1502
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i gwarantuje 
skuteczną wymianę informacji w sprawach 
podatkowych.

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych 
mających siedzibę w państwie 
członkowskim wówczas, gdy dany kraj 
trzeci podpisał z rodzimym państwem 
członkowskim ZAFI umowę, która jest w 
pełni zgodna ze standardami określonymi 
w art. 26 wzorcowej konwencji OECD o 
podatkach i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.
Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.
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Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni podlegać przepisom niniejszej dyrektywy bez względu na to, gdzie AFI ma 
swoją siedzibę.

Poprawka 1503
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim wśród 
inwestorów branżowych mających 
siedzibę w państwie członkowskim tylko 
wówczas, gdy dany kraj trzeci podpisał z 
odpowiednim państwem członkowskim 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
wzorcowej konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

Spółki inwestycyjne UCITS uprawnione 
zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, 
instytucje kredytowe objęte dyrektywą 
2006/48/WE, instytucje objęte dyrektywą 
2003/41/WE i instytucje objęte 
dyrektywami 73/239/EWG, 2002/83/WE i 
2005/68/WE nie mogą posiadać 
bezpośrednio lub pośrednio udziałów ani 
jednostek uczestnictwa w AFI, który nie 
byłby uprawniony w Unii.

W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.
Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 
art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć obchodzenia przepisów dyrektywy przez inwestorów, należy nałożyć stosowne 
ograniczenia na możliwości inwestowania.

Poprawka 1504
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI 
mającym siedzibę w kraju trzecim wśród 
inwestorów branżowych mających 
siedzibę w państwie członkowskim tylko 
wówczas, gdy dany kraj trzeci podpisał z 
odpowiednim państwem członkowskim 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
wzorcowej konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

AFI mające siedzibę w kraju trzecim nie powinny podlegać dyskryminacji wyłącznie z tego 
powodu. Byłby to środek o charakterze protekcjonistycznym.

Poprawka 1505
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 

Państwo członkowskie może zezwolić 
ZAFI na wprowadzanie do obrotu na 
swoim terytorium udziałów lub jednostek
uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w 
kraju trzecim, jeżeli istnieją odpowiednie 
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kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

umowy o współpracy między właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organem 
nadzorczym tego kraju trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji podatkowych nie ma znaczenia dla określonego celu dyrektywy –
wydawania zezwoleń ZAFI i nadzoru nad nimi w celu stworzenia wspólnego podejścia do 
ryzyka związanego z ZAFI i wpływu tego ryzyka na inwestorów i rynki we Wspólnocie (punkt 
2 preambuły). W zamian proponuje się odpowiednie umowy o współpracy.

Poprawka 1506
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

Państwo członkowskie może zezwolić 
ZAFI na wprowadzanie do obrotu na 
swoim terytorium udziałów lub jednostek
uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w 
kraju trzecim, jeżeli istnieją odpowiednie 
umowy o współpracy między właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organem 
nadzorczym tego kraju trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że wymiana informacji podatkowych nie ma znaczenia dla określonego celu 
niniejszej dyrektywy. Należy zezwolić na współistnienie krajowych systemów prywatnego 
plasowania, tak aby ograniczyć środki protekcjonistyczne, które ujemnie wpływają na rynki 
UE. Trzeba przewidzieć odpowiednie umowy o współpracy.
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Poprawka 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci jest związany wielostronną 
umową z wszystkimi państwami 
członkowskimi, podpisaną w ich imieniu 
przez Komisję, która zapewnia: 

a) skuteczną wymianę informacji w 
sprawach podatkowych na podstawie
art. 26 wzorcowej konwencji OECD o 
podatkach, oraz 
b) skuteczną wymianę informacji z 
właściwymi organami w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w art. 5 i 
rozdziałach IV i V.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzanie do obrotu w UE AFI mających siedzibę w krajach trzecich wymaga skutecznej 
umowy o współpracy (wymianie informacji ogólnych oraz współpracy podatkowej), 
podpisanej przez Komisję w imieniu państw członkowskich („zasada rozszerzenia”).

Poprawka 1508
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały Państwo członkowskie może zezwolić 
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lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

ZAFI na wprowadzanie do obrotu na 
swoim terytorium udziałów lub jednostek
uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w 
kraju trzecim, jeżeli istnieją odpowiednie 
umowy o współpracy między właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organem 
nadzorczym tego kraju trzeciego. Kraje 
trzecie muszą posiadać odpowiednie 
przepisy przeciwko ewentualnemu 
uchylaniu się od płacenia podatków i 
praniu pieniędzy.

Or. en

Poprawka 1509
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci znajduje się na liście OECD 
wymieniającej jurysdykcje, w których w 
znacznej mierze wprowadzono standardy 
podatkowe uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg, zgodnie z którym kraj trzeci, w którym AFI ma siedzibę, podpisuje umowę o 
wymianie informacji z każdym państwem członkowskim UE, w którym fundusz ten ma zostać 
wprowadzony do obrotu, stanowi nadmierne obciążenie. Ponadto prawdopodobne jest, że 
wymóg ten w praktyce znacznie ograniczyłby zdolność państw członkowskich do zezwalania 
na wprowadzenie do obrotu takich AFI na ich terytorium w ramach odstępstw związanych z 
prywatnym plasowaniem. Mogłoby to także prowadzić do niespójności w traktowaniu takich 
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funduszy przez poszczególne państwa członkowskie. 

Poprawka 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i gwarantuje 
skuteczną wymianę informacji w sprawach 
podatkowych.

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest zgodna ze standardami określonymi w 
art. 26 wzorcowej konwencji OECD o 
podatkach i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

Or. en

Poprawka 1511
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

AFI mające siedzibę w kraju trzecim nie powinny podlegać dyskryminacji wyłącznie z tego 
powodu. Byłby to środek o charakterze protekcjonistycznym.

Poprawka 1512
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy ZAFI wprowadza do 
obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa 
w AFI posiadającym siedzibę w kraju 
trzecim, rodzime państwo członkowskie 
może przedłużyć okres, o którym mowa w 
art. 31 ust. 3, o ile jest to konieczne do 
sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że wymiana informacji podatkowych nie ma znaczenia dla określonego celu 
niniejszej dyrektywy. Należy zezwolić na współistnienie krajowych systemów prywatnego 
plasowania, tak aby ograniczyć środki protekcjonistyczne, które ujemnie wpływają na rynki 
UE.  Trzeba przewidzieć odpowiednie umowy o współpracy.

Poprawka 1513
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim rodzime państwo członkowskie 
zezwoli ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, 
powinno uwzględnić w szczególności 
ustalenia dokonane przez ZAFI zgodnie z 

skreślony
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art. 38, jeżeli takie ustalenia zostały 
dokonane.

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że wymiana informacji podatkowych nie ma znaczenia dla określonego celu 
niniejszej dyrektywy. Należy zezwolić na współistnienie krajowych systemów prywatnego 
plasowania, tak aby ograniczyć środki protekcjonistyczne, które ujemnie wpływają na rynki 
UE.  Trzeba przewidzieć odpowiednie umowy o współpracy.

Poprawka 1514
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
AFI mający siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
uprawniony ZAFI mający siedzibę w UE 
mógł zarządzać jedynie takimi AFI 
mającymi siedzibę w kraju trzecim, które 
wprowadzają do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały wśród 
inwestorów branżowych w tym państwie 
członkowskim na warunkach 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie i z 
zachowaniem procedur określonych w 
art. 31, pod warunkiem, że istnieją 
odpowiednie umowy o współpracy między 
właściwymi organami tego państwa 
członkowskiego a właściwymi organami 
kraju trzeciego, które gwarantują 
skuteczną wymianę informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy ZAFI wprowadzają do obrotu wśród inwestorów branżowych we 
Wspólnocie AFI mające siedzibę w kraju trzecim, właściwe organy powinny mieć możliwość 
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dostępu do wszelkich informacji koniecznych do ochrony europejskich inwestorów. 

Poprawka 1515
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
AFI mający siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie nie uniemożliwiają 
inwestorom branżowym mającym siedzibę 
w państwie członkowskim inwestowania w 
AFI mający siedzibę w kraju trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Dzisiejsze rynki finansowe są ze sobą powiązane w sposób globalny, co stwarza możliwości 
wzrostu i rozwoju. Musimy chronić opłacalne rynki finansowe w Europie. Powyższa 
poprawka umożliwia kontynuowanie obecnych zadowalających praktyk inwestowania w 
krajach trzecich, a także interesujących możliwości prowadzenia działalności dla 
zarządzających aktywami w UE i inwestorów branżowych (w tym funduszy emerytalnych). 
Równocześnie poprawka zapewnia istnienie ram regulacyjnych z istotnym minimalnym 
kryterium do spełnienia.

Poprawka 1516
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
AFI mający siedzibę w kraju trzecim
Inwestorzy branżowi mający siedzibę w 
państwie członkowskim mogą inwestować 
w AFI mający siedzibę w kraju trzecim, 
pod warunkiem, że zezwala na to prawo 
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krajowe tego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zezwala pracowniczym funduszom emerytalnym na dalsze inwestowanie w AFI 
mające siedzibę w kraju trzecim z zastrzeżeniem prawa krajowego danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 1517
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Warunki inwestowania w AFI 
mający siedzibę w kraju trzecim
Inwestorzy branżowi mający siedzibę w 
państwie członkowskim mogą inwestować 
w AFI mający siedzibę w kraju trzecim. 
Jeżeli taki AFI dopuszcza umorzenie na 
wniosek inwestorów, AFI musi być albo 
zarządzany przez ZAFI mającego siedzibę 
statutową w państwie członkowskim i 
uprawnionego zgodnie z art. 4, albo kraj 
trzeci, w którym AFI ma siedzibę 
statutową, musi podpisać umowę 
o współpracy i wymianie informacji 
zgodną z międzynarodowymi standardami.

Or. en

Uzasadnienie

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative. This is disproportionate in the 
case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks. Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
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be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Poprawka 1518
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Warunki inwestowania na rynkach 
europejskich przez nieuprawniony AFI 
mający siedzibę w kraju trzecim
Z uwzględnieniem odstępstw 
wymienionych w art. 2, nieuprawnione 
AFI mające siedzibę w kraju trzecim, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a), 
których aktywa w UE przekraczają 
100 mln EUR i które stosują dźwignię, są 
rejestrowane przez ESMA.
W celu uzyskania zezwolenia na 
działalność na rynkach europejskich 
nieuprawnione AFI spełniają wymogi 
art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 1 oraz art. 13, 
13a, 24 i 25. W takim wypadku właściwym 
organem jest ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa dyskryminuje europejskie AFI. Nie da się kontrolować ryzyka 
systemowego, jeżeli zagraniczne fundusze hedgingowe nie są zarejestrowane i nie podlegają 
wymogom dyrektywy dotyczącym ryzyka systemowego.
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Poprawka 1519
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35b
AFI mający siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie mogą zezwolić lub 
w dalszym ciągu zezwalać inwestorom 
branżowym mającym siedzibę na ich 
terytorium na inwestowanie we wszystkie 
AFI, również te z krajów trzecich, z 
zastrzeżeniem przepisów prawa 
krajowego. Kraje trzecie muszą posiadać 
odpowiednie przepisy przeciwko 
ewentualnemu uchylaniu się od płacenia 
podatków i praniu pieniędzy.

Or. en

Poprawka 1520
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35c
Inwestycje w uprawnione AFI 
Uprawnione AFI nie inwestują 
bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 
20% łącznej wartości swoich aktywów w 
AFI nieposiadające zezwolenia na 
działalność w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć obchodzenia przepisów dyrektywy przez inwestorów, nie można dopuścić, by 
uprawnione AFI inwestowały w nieuprawnione AFI.
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Poprawka 1521
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35d
Warunki uzyskiwania znaczącego wpływu 
lub przejęcia kontroli nad emitentem 
europejskim lub europejskim 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym przez nieuprawnione 
AFI mające siedzibę w kraju trzecim
Z uwzględnieniem odstępstw 
wymienionych w art. 2, nieuprawnione 
AFI mające siedzibę w kraju trzecim, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a), 
które stosują dźwignię w celu uzyskania 
znaczącego wpływu lub przejęcia kontroli 
nad przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym lub emitentem, 
spełniają wymogi art. 26-30. 

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa dyskryminuje europejskie AFI. Przepisy mają zastosowanie do wszystkich 
AFI bez względu na to, gdzie mają one swoją siedzibę.

Poprawka 1522
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35e
AFI mający siedzibę w kraju trzecim
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
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uprawniony ZAFI mógł zarządzać jedynie 
AFI mającymi siedzibę w kraju trzecim, 
jeżeli: 
a) wszelkie odnośne prawodawstwo tego 
kraju trzeciego jest zgodne ze standardami 
ustanowionymi przez organizacje 
międzynarodowe lub ZAFI może wykazać, 
że AFI mający siedzibę w kraju trzecim 
spełnia te standardy; oraz 
b) istnieją odpowiednie umowy o 
współpracy między właściwymi organami 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
a organem nadzorczym kraju trzeciego, w 
którym AFI ma swoją siedzibę.
2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, dotyczące 
standardów, o których mowa w ust. 1 
lit. a), oraz umów o współpracy, o których 
mowa w ust. 1 lit. b).
3. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu ESMA 
opracowuje wytyczne, aby określić 
warunki wykonywania aktów 
delegowanych przyjętych przez Komisję, 
dotyczących standardów i umów o 
współpracy, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany tekst Rady jest dobrze napisany, dlatego należy z niego skorzystać.

Poprawka 1523
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Powierzanie przez ZAFI zadań 
administracyjnych podmiotowi mającemu 
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siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
18;
b) podmiot jest uprawniony do 
świadczenia usług administracyjnych lub 
jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
którym posiada siedzibę i podlega 
nadzorowi ostrożnościowemu;
c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 
nadzorczym danego podmiotu.

Or. en

Poprawka 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Powierzanie przez ZAFI zadań 
administracyjnych podmiotowi mającemu 
siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
18;
b) podmiot jest uprawniony do 
świadczenia usług administracyjnych lub 
jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
którym posiada siedzibę i podlega 
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nadzorowi ostrożnościowemu;
c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 
nadzorczym danego podmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące powierzania zadań powinny odzwierciedlać istniejące przepisy zawarte w 
dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz w jej dyrektywie wykonawczej, 
dotyczące zlecania usług inwestycyjnych lub usług operacyjnych o podstawowym lub istotnym 
znaczeniu. Przepisy te zostały odtworzone w proponowanym przeglądzie, z zastrzeżeniem 
drobnych zmian odzwierciedlających przejście od przedsiębiorstw inwestycyjnych 
regulowanych dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych do ZAFI.

Poprawka 1525
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Powierzanie przez ZAFI zadań 
administracyjnych podmiotowi mającemu 
siedzibę w kraju trzecim
Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
18;
b) podmiot jest uprawniony do 
świadczenia usług administracyjnych lub 
jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
którym posiada siedzibę i podlega 
nadzorowi ostrożnościowemu;
c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 
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nadzorczym danego podmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić ten przepis, tak aby zmieniony artykuł 18 mógł regulować kwestię powierzania 
zadań przez ZAFI podmiotom w krajach trzecich.

Poprawka 1526
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Powierzanie przez ZAFI zadań 
administracyjnych podmiotowi mającemu 
siedzibę w kraju trzecim
 Państwa członkowskie zezwalają ZAFI 
na powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
18;
b) podmiot jest uprawniony do 
świadczenia usług administracyjnych lub 
jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
którym posiada siedzibę i podlega 
nadzorowi ostrożnościowemu;
c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 
nadzorczym danego podmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań reguluje artykuł 18.
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Poprawka 1527
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

Państwa członkowskie nie zezwalają ZAFI 
zarządzającemu AFI mającym siedzibę w 
Unii na powierzenie usług 
administracyjnych podmiotom mającym 
siedzibę w kraju trzecim.

a) spełnione są wymogi określone w art. 
18;
b) podmiot jest uprawniony do 
świadczenia usług administracyjnych lub 
jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
którym posiada siedzibę i podlega 
nadzorowi ostrożnościowemu;
c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 
nadzorczym danego podmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

AFI posiadający paszport europejski musi być w całości zarządzany w Unii Europejskiej, aby 
zapewnić ochronę inwestorom.

Poprawka 1528
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 

Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
i zarządczych podmiotom mającym 
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trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

siedzibę w kraju trzecim tylko wówczas, 
gdy spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

W sferze finansów know-how i specjalistyczna wiedza są rozpowszechnione na całym świecie. 
Korzystanie przez ZAFI z najlepszej wiedzy bez konieczności powiązania lokalnego leży w 
interesie inwestora.

Poprawka 1529
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają ZAFI na 
powierzenie usług administracyjnych 
podmiotom mającym siedzibę w kraju 
trzecim tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:

ZAFI zezwala się na powierzenie usług 
administracyjnych podmiotom mającym 
siedzibę w kraju trzecim tylko wówczas, 
gdy spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1530
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot jest uprawniony do świadczenia 
usług administracyjnych lub jest 
zarejestrowany w kraju trzecim, w którym 

b) podmiot jest uprawniony do świadczenia 
usług administracyjnych lub zarządczych 
lub jest zarejestrowany w kraju trzecim, w 
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posiada siedzibę i podlega nadzorowi 
ostrożnościowemu;

którym posiada siedzibę i podlega 
nadzorowi ostrożnościowemu;

Or. en

Uzasadnienie

W sferze finansów know-how i specjalistyczna wiedza są rozpowszechnione na całym świecie. 
Korzystanie przez ZAFI z najlepszej wiedzy bez konieczności powiązania lokalnego leży w 
interesie inwestora.

Poprawka 1531
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot jest uprawniony do świadczenia 
usług administracyjnych lub jest 
zarejestrowany w kraju trzecim, w którym 
posiada siedzibę i podlega nadzorowi 
ostrożnościowemu;

b) podmiot jest uprawniony do świadczenia 
usług administracyjnych lub jest 
zarejestrowany w kraju trzecim, w którym 
posiada siedzibę;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieje odpowiednia umowa o 
współpracy między właściwym organem, 
któremu podlega ZAFI, a organem 

c) istnieje odpowiednia i skuteczna umowa 
o współpracy między właściwymi 
organami państw członkowskich, 
podpisana przez Komisję w ich imieniu, z
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nadzorczym danego podmiotu. organem nadzorczym danego podmiotu, 
zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komisję w myśl art. 39b.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań administracyjnych podmiotowi mającemu siedzibę w kraju trzecim 
wymaga skutecznej umowy o współpracy (wymianie informacji), podpisanej przez Komisję w 
imieniu państw członkowskich („zasada rozszerzenia”).

Poprawka 1533
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) usługi podlegają bezpośredniej 
kontroli ZAFI zarejestrowanego w 
państwie członkowskim i są wykonywane 
w ramach jego odpowiedzialności. 

Or. en

Uzasadnienie

W sferze finansów know-how i specjalistyczna wiedza są rozpowszechnione na całym świecie. 
Korzystanie przez ZAFI z najlepszej wiedzy bez konieczności powiązania lokalnego leży w 
interesie inwestora.

Poprawka 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Taksator posiadający siedzibę w kraju 
trzecim
1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
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w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące powierzania zadań powinny odzwierciedlać istniejące przepisy zawarte w 
dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz w jej dyrektywie wykonawczej, 
dotyczące zlecania usług inwestycyjnych lub usług operacyjnych o podstawowym lub istotnym 
znaczeniu. Przepisy te zostały odtworzone w proponowanym przeglądzie, z zastrzeżeniem 
drobnych zmian odzwierciedlających przejście od przedsiębiorstw inwestycyjnych 
regulowanych dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych do ZAFI.
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Poprawka 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Taksator posiadający siedzibę w kraju 
trzecim
1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

Or. en
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Poprawka 1536
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Taksator posiadający siedzibę w kraju 
trzecim
1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić ten przepis, ponieważ zmieniony artykuł 18 będzie regulował kwestię 
powierzania zadań przez ZAFI podmiotom w krajach trzecich.

Poprawka 1537
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Taksator posiadający siedzibę w kraju 
trzecim
1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
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procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Funkcja wyceny powinna zostać odpowiednio zdefiniowana w art. 16, a możliwość jej 
powierzenia w art. 18. 

Poprawka 1538
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Taksator posiadający siedzibę w kraju 
trzecim
1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:
a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).
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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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Wycena jest bardzo delikatną kwestią i nie powinno się jej przekazywać podmiotom w krajach 
trzecich, nawet jeśli posiadają one równoważny system.

Poprawka 1539
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

W drodze wyjątku właściwe organy mogą 
zezwolić ZAFI mającemu siedzibę w Unii 
na wyznaczenie taksatora mającego 
siedzibę w kraju trzecim, jeżeli aktywa 
znajdujące się w krajach trzecich nie 
mogą zostać dokładnie wycenione przez 
taksatora mającego siedzibę w Unii.

a) spełnione są wymogi określone w art. 
16;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
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obowiązującymi we Wspólnocie.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
kryteria służące do oceny aktywów, które 
nie zostałyby dokładnie wycenione przez 
taksatora mającego siedzibę w Unii.

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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Wycena ma istotne znaczenie dla ochrony inwestorów. Zadanie to należy w miarę możliwości 
wykonywać we Wspólnocie.

Poprawka 1540
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Państwa członkowskie zezwalają na 
wyznaczenie taksatora mającego siedzibę 
w kraju trzecim tylko wówczas, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a) spełnione są wymogi określone w art.
16;

a) taksator mający siedzibę w kraju 
trzecim ma zarejestrowane biuro w 
państwie członkowskim; oraz

b) w stosunku do kraju trzeciego została b) spełnione są wymogi określone w art. 
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wydana decyzja zgodnie z ust. 3, w której 
stwierdzono, że standardy i zasady wyceny 
stosowane przez taksatorów mających 
siedzibę na terytorium tego kraju trzeciego 
są równoważne ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

16.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) istnieje odpowiednia i skuteczna 
umowa o współpracy między właściwymi 
organami państw członkowskich, 
podpisana przez Komisję w ich imieniu, z 
organem nadzorczym danego podmiotu, 
zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komisję w myśl art. 39a.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczenie taksatora mającego siedzibę w kraju trzecim wymaga skutecznej umowy o 
współpracy (wymianie informacji oraz współpracy podatkowej), podpisanej przez Komisję w 
imieniu państw członkowskich („zasada rozszerzenia”).
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Poprawka 1542
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
kryteria służące do oceny równoważności 
standardów i zasad wyceny 
obowiązujących w krajach trzecich, 
zgodnie z ust. 1 lit. b).

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

Komisja zapewnia wejście tych aktów w 
życie do …*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1543
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2,
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność standardów i zasad wyceny 

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
art. 49a, 49b i 49c, akty delegowane 
stwierdzające równoważność standardów i 
zasad wyceny przewidzianych w 
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przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi we Wspólnocie.

prawodawstwie kraju trzeciego ze 
standardami i zasadami obowiązującymi w 
Unii.
Komisja zapewnia wejście tych aktów w 
życie do …*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Powierzanie zadań depozytariusza w 
odniesieniu do AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem, że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.
Oprócz tego konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
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wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że poddepozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne z 
przepisami prawa wspólnotowego;
b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
wspólnotowym.
2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań 
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.
3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2,
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące powierzania zadań powinny odzwierciedlać istniejące przepisy zawarte w 
dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz w jej dyrektywie wykonawczej, 
dotyczące zlecania usług inwestycyjnych lub usług operacyjnych o podstawowym lub istotnym 
znaczeniu. Przepisy te zostały odtworzone w proponowanym przeglądzie, z zastrzeżeniem 
drobnych zmian odzwierciedlających przejście od przedsiębiorstw inwestycyjnych 
regulowanych dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych do ZAFI. 

Poprawka 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Powierzanie zadań depozytariusza w 
odniesieniu do AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem, że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.
Oprócz tego konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że poddepozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne z 
przepisami prawa wspólnotowego;
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b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
wspólnotowym.
2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań 
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.
3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 1546
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Powierzanie zadań depozytariusza w 
odniesieniu do AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem, że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.
Oprócz tego konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że poddepozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne z 
przepisami prawa wspólnotowego;
b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
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wspólnotowym.
2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań 
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.
3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań reguluje w dostatecznym stopniu artykuł 18. 
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Poprawka 1547
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Powierzanie zadań depozytariusza w 
odniesieniu do AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem, że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.
Oprócz tego konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że poddepozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne z 
przepisami prawa wspólnotowego;
b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
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wspólnotowym.
2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań 
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.
3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań depozytariusza jest szkodliwe dla ochrony inwestora, dla ZAFI oraz 
utrudnia organom nadzorczym wykonywanie ich zadań.
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Poprawka 1548
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Powierzanie zadań depozytariusza w 
odniesieniu do AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę w 
kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem, że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.
Oprócz tego konieczne jest spełnienie 
następujących warunków:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że poddepozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne z 
przepisami prawa wspólnotowego;
b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 4, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
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wspólnotowym.
2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań 
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.
3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 
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Poprawka 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest zapewniona w wystarczającym 
stopniu współpraca między rodzimym 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami kraju trzeciego;

b) istnieje odpowiednia i skuteczna 
umowa o współpracy między właściwymi 
organami państw członkowskich, 
podpisana przez Komisję w ich imieniu, z 
organem nadzorczym danego podmiotu, 
zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komisję w myśl art. 39a.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań depozytariusza podmiotowi mającemu siedzibę w kraju trzecim wymaga 
skutecznej umowy o współpracy (wymianie informacji oraz współpracy podatkowej), 
podpisanej przez Komisję w imieniu państw członkowskich („zasada rozszerzenia”).

Poprawka 1550
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
kryteria służące do oceny równoważności 
regulacji, nadzoru i standardów 
ostrożnościowych krajów trzecich, o 
których mowa w ust. 1.

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

Komisja zapewnia wejście tych aktów w 
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życie do …*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1551
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2, 
środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru i 
standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

4. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
art. 49a, 49b i 49c, akty delegowane
stwierdzające równoważność regulacji, 
nadzoru i standardów ostrożnościowych 
kraju trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.

Komisja zapewnia wejście tych aktów w 
życie do …*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.
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Poprawka 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony

Zezwolenia dla ZAFI mających siedzibę w 
kraju trzecim

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
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mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
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dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en
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Poprawka 1553
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39
skreślony

Zezwolenia dla ZAFI mających siedzibę w 
kraju trzecim

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
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mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
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dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej zmienionej dyrektywie art. 39 jest bezużyteczny.
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Poprawka 1554
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39
skreślony

Zezwolenia dla ZAFI mających siedzibę w 
kraju trzecim

1. Państwo członkowskie może zezwolić,
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
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mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
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dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie podmiotom spoza UE wprowadzania do obrotu produktów bez konieczności 
posiadania w UE przedsiębiorstwa zależnego w jakiejkolwiek formie jest działaniem 
bezprecedensowym i niesie ze sobą znaczne ryzyko w zakresie nadzoru ostrożnościowego. Nie 
należy do tego dopuścić.
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Poprawka 1555
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony

Zezwolenia dla ZAFI mających siedzibę w 
kraju trzecim

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
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mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.
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.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
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dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji podatkowych nie ma znaczenia dla określonego celu dyrektywy. 
Dyrektywa nie powinna zastępować systemów prywatnego plasowania w państwach 
członkowskich, w których takie systemy istnieją. Ponadto nie należy ograniczać inwestorów, 
którym systemy prywatnego plasowania państw członkowskich mogą zezwalać na 
wprowadzanie do obrotu, do „inwestorów branżowych” zgodnie z definicją zawartą w 
dyrektywie, gdyż mogłoby to wymagać od niektórych państw członkowskich zmiany ich prawa 
krajowego.

Poprawka 1556
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:

a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu w Unii jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że podlegają 
porównywalnemu nadzorowi i 
porównywalnym regulacjom w swoich 
krajach rodzimych.
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przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie ZAFI mających siedzibę w krajach trzecich prowadzi do podziału rynku, który 
będzie negatywnie wpływać na europejski wspólny rynek finansowy.

Poprawka 1557
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 1. Państwo członkowskie może zezwolić 
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zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:

inwestorom branżowym w Unii na 
inwestowanie z własnej inicjatywy w AFI 
z siedzibą w Unii lub w kraju trzecim, 
zarządzany przez ZAFI mający siedzibę w 
kraju trzecim, zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie, 
pod warunkiem że:

Or. en

Uzasadnienie

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Poprawka 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:

1. Państwo członkowskie zezwala, zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI mający 
siedzibę w kraju trzecim wprowadzał do 
obrotu w Unii jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI wśród inwestorów 
branżowych zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie, 
pod warunkiem że:

Or. en
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Poprawka 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie z 
warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:

1. Państwo członkowskie zezwala, zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI mający 
siedzibę w kraju trzecim wprowadzał do 
obrotu w Unii jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI wśród inwestorów 
branżowych zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w niniejszej dyrektywie, 
pod warunkiem że:

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
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przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1561
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;

a) ZAFI lub AFI mający siedzibę w kraju 
trzecim jest fizycznie obecny w państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 lit. 
a), w której stwierdzono, że prawodawstwo 
w zakresie regulacji ostrożnościowej i 
stałego nadzoru jest równoważne z 
przepisami niniejszej dyrektywy i jest 
skutecznie egzekwowane;

a) ZAFI podlega zezwoleniu lub 
rejestracji w kraju trzecim, w którym ma 
siedzibę, a w stosunku do tego kraju 
trzeciego została wydana decyzja podjęta 
zgodnie z ust. 3 lit. a), w której 
stwierdzono, że prawodawstwo w zakresie 
regulacji ostrożnościowej i stałego nadzoru 
jest należycie równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy i jest skutecznie 
egzekwowane;
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Or. en

Poprawka 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;

skreślona

Or. en

Poprawka 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.
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Poprawka 1565
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), w 
której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego;

b) ZAFI lub AFI mający siedzibę w kraju 
trzecim zarejestrowany jest w organie 
regulacyjnym państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1566
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, o 
których mowa w art. 5 i 31;

c) ZAFI lub AFI mający siedzibę w kraju 
trzecim wykazuje zgodność ze wszystkimi 
kryteriami zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu określonymi w niniejszej 
dyrektywie;

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI i AFI spoza UE (1) fizycznie obecne w państwie członkowskim UE i (2) zarejestrowane 
w organie regulacyjnym państwa członkowskiego UE powinny być traktowane zgodnie z 
dyrektywą na tych samych zasadach jak ZAFI i AFI z UE.
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Poprawka 1567
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 

d) ZAFI podlega zezwoleniu lub 
rejestracji w kraju trzecim, w którym ma 
siedzibę, a jego organem nadzoru jest 
sygnatariusz Wielostronnego 
Porozumienia o Współpracy i Wymianie 
Informacji IOSCO lub istnieje inna 
odpowiednia umowa o współpracy
pomiędzy właściwymi organami danego 
państwa członkowskiego a organem 
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prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.

nadzoru właściwym dla ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1569
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.

d) ZAFI podlega zezwoleniu lub 
rejestracji w kraju trzecim, w którym ma 
siedzibę, a jego organem nadzoru jest 
sygnatariusz Wielostronnego 
Porozumienia o Współpracy i Wymianie 
Informacji IOSCO lub istnieje inna
odpowiednia umowa o współpracy
pomiędzy właściwymi organami danego 
państwa członkowskiego a organem 
nadzoru właściwym dla ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na rozsądnej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze 
swobodnym przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.
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Poprawka 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, na 
których działa ZAFI.

d) organ nadzoru ZAFI w kraju trzecim 
jest sygnatariuszem Wielostronnego 
Porozumienia o Współpracy i Wymianie 
Informacji IOSCO lub istnieje umowa o 
współpracy pomiędzy właściwymi 
organami danego państwa członkowskiego 
a organem nadzoru właściwym dla ZAFI, 
która zapewnia skuteczną wymianę 
wszelkich informacji mających znaczenie 
dla monitorowania ewentualnych skutków 
działalności ZAFI dla stabilności instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym lub 
dla prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI;

Or. en

Poprawka 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, na 
których działa ZAFI.

d) właściwy organ kraju trzeciego, w 
którym ZAFI ma swoją siedzibę, związany 
jest wielostronną umową o współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, w których ZAFI zamierza 
wprowadzać do obrotu udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI; zgodnie z 
art. 35 umowa ta zapewnia skuteczną 
wymianę wszelkich informacji mających 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, na 
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których działa ZAFI, o których mowa w 
art. 5 i rozdziałach IV i V, zgodnie ze 
standardami określonymi przez Komisję w 
art. 39a.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie ZAFI mającym siedzibę w krajach trzecich na działalność w UE wymaga 
skutecznej umowy o współpracy (wymianie informacji), podpisanej przez Komisję w imieniu 
państw członkowskich („zasada rozszerzenia”) i skutecznie stosowanej.

Poprawka 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.
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Poprawka 1573
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach i 
gwarantuje skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych.

e) kraj trzeci podpisał z Komisją,
działającą w imieniu państwa 
członkowskiego, w którym ZAFI wystąpił
o wydanie zezwolenia, umowę bazującą 
na standardach określonych w art. 26 
wzorcowej konwencji OECD o podatkach, 
gwarantując skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych, 
zgodnie ze standardami określonymi przez 
Komisję w art. 39a.

Or. en
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Poprawka 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest w 
pełni zgodna ze standardami określonymi 
w art. 26 wzorcowej konwencji OECD o 
podatkach i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje o 
wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
zgodna ze standardami określonymi w art. 
26 wzorcowej konwencji OECD o 
podatkach i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

Or. en

Poprawka 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym ZAFI z 
siedzibą w kraju trzecim występuje o 
zezwolenie na wprowadzanie do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI z przeznaczeniem dla inwestorów 
branżowych w Unii na warunkach 
niniejszej dyrektywy, udzielają zezwolenia 
wyłącznie wówczas, kiedy są przekonane, 
że ZAFI będzie w stanie spełnić określone 
w niniejszej dyrektywie warunki dotyczące 
wprowadzania do obrotu. Państwo 
członkowskie wydające takie zezwolenie 
ZAFI z kraju trzeciego uznaje się za 
rodzime państwo członkowskie tego ZAFI 
do celów niniejszej dyrektywy.
Zezwolenie jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich w odniesieniu 
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do wprowadzania do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI, a ZAFI z 
kraju trzeciego, który otrzymał zezwolenie 
od państwa członkowskiego na mocy 
niniejszego artykułu, ma te same prawa i 
obowiązki określone w rozdziale IV, V i 
VI.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:

skreślony

a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1578
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
w celu określenia:

2. Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane w celu 
określenia:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, w 
oparciu o wymogi określone w rozdziałach 
III, IV i V;

a) ogólnych kryteriów należytej 
równoważności dotyczących 
równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju 
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru,
uwzględniających wszelkie standardy 
międzynarodowe bezpośrednio związane z 
odnośnym rodzajem ZAFI lub z 
zarządzanym przez niego AFI, wydawane 
przez IOSCO lub inną organizację 



PE439.135v01-00 116/186 AM\805044PL.doc

PL

międzynarodową, której członkiem jest 
właściwy organ, państwo członkowskie, 
Komisja lub ESMA; rodzaj i poziom 
regulacji i nadzoru mogą się różnić, 
szczególnie w zależności od rodzaju, 
wielkości lub złożoności AFI i ZAFI.

Or. en

Poprawka 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.

skreślona

Or. en

Poprawka 1581
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tych krajów trzecich.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Wykluczenie ZAFI mających siedzibę w krajach trzecich prowadzi do podziału rynku, który 
będzie negatywnie wpływać na europejski wspólny rynek finansowy.

Poprawka 1582
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie ZAFI mających siedzibę w krajach trzecich prowadzi do podziału rynku, który 
będzie negatywnie wpływać na europejski wspólny rynek finansowy.

Poprawka 1583
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja gwarantuje wejście tych aktów w 
życie do ...*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 

skreślony

a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1585
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 

skreślony
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procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie ZAFI mających siedzibę w krajach trzecich prowadzi do podziału rynku, który 
będzie negatywnie wpływać na europejski wspólny rynek finansowy.

Poprawka 1586
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 49 ust. 2, środki wykonawcze
stwierdzające, że: 

3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja, zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c, przyjmuje akty delegowane
stwierdzające, że:

Or. en

Uzasadnienie

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



PE439.135v01-00 120/186 AM\805044PL.doc

PL

Poprawka 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;

a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
należycie równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy odnośnie do 
wielkości, rodzaju lub złożoności ZAFI 
lub AFI i jest skutecznie egzekwowane;

Or. en

Poprawka 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
tego kraju trzeciego.

skreślona

Or. en

Poprawka 1589
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja gwarantuje wejście tych aktów w 
życie do ...*.
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* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwo członkowskie wydające takie 
zezwolenie ZAFI z kraju trzeciego uznaje 
się za rodzime państwo członkowskie tego 
ZAFI do celów niniejszej dyrektywy. 
Zezwolenie to jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich w odniesieniu 
do wprowadzania do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI, a ZAFI z 
kraju trzeciego, który otrzymał zezwolenie 
od państwa członkowskiego na mocy 
niniejszego artykułu, ma te same prawa i 
podlega obowiązkom określonym w art. 16 
i 17 rozdziału III oraz w rozdziale IV, V i 
VI w odniesieniu do wprowadzania do 
obrotu jak ZAFI, któremu udzielono 
zezwolenia na mocy rozdziału II niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niezależnie od wszelkich zezwoleń 
wydanych ZAFI z siedzibą w krajach 
trzecich na mocy art. 39 ust. 1 i 2, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
wprowadzanie do obrotu AFI 
zarządzanych przez ZAFI z krajów 
trzecich zgodnie z przepisami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem stworzenia unijnego rynku wewnętrznego dla ZAFI i AFI jest stworzenie 
systemu opartego na należytej równoważności z krajami trzecimi w połączeniu ze swobodnym 
przepływem kapitału, gwarantowanym przez traktat WE.

Poprawka 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Stosowanie i przegląd porozumień
Komisja przyjmuje standardy mające 
zastosowanie do umów podpisanych z 
krajami trzecimi zgodnie z niniejszym 
rozdziałem oraz dokonuje regularnego 
przeglądu tych standardów.
Komisja wraz z państwami członkowskimi 
dokonują okresowego przeglądu umów 
podpisanych z krajami trzecimi zgodnie z 
niniejszym rozdziałem w celu 
sprawdzenia, czy te kraje trzecie 
faktycznie przestrzegają tych porozumień. 



AM\805044PL.doc 123/186 PE439.135v01-00

PL

Komisja przekazuje sprawozdanie na 
temat wyniku przeglądów państwom 
członkowskim, które uwzględniają je przy 
ocenianiu, czy wydane pozwolenia lub 
pozwolenia, które mają zostać wydane na 
mocy niniejszej dyrektywy, powinny zostać 
udzielone, zawieszone, czy wycofane.
Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane w celu 
określenia obowiązującej procedury w 
odniesieniu do przyjmowania i przeglądu 
standardów, kontroli zgodności oraz 
warunków gwarantujących skuteczną 
współpracę, a także wpływu sprawozdań 
na zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi dokonywać okresowych przeglądów skuteczności umów o współpracy.

Poprawka 1593
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyznaczenia przez państwo 
członkowskie większej liczby właściwych 
organów, państwo to powiadamia o tym 
fakcie Komisję, informując jednocześnie, 
jak ustalony został podział funkcji.

W przypadku wyznaczenia przez państwo 
członkowskie większej liczby właściwych 
organów, państwo to powiadamia o tym 
fakcie Komisję oraz ESMA, informując 
jednocześnie, jak ustalony został podział 
funkcji.
ESMA ustanowi odpowiednie metody 
monitorowania, czy ZAFI spełniają 
obowiązki wynikające z niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien być ostatecznym organem nadzoru ZAFI, aby zagwarantować równe szanse, 
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spójne stosowanie obecnej dyrektywy oraz rzetelność i stabilność finansową. W związku z tym 
należy o nim wspomnieć w tym artykule dotyczącym właściwych organów.

Poprawka 1594
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wyznaczenia przez państwo 
członkowskie większej liczby właściwych
organów, państwo to powiadamia o tym 
fakcie Komisję, informując jednocześnie, 
jak ustalony został podział funkcji.

W przypadku wyznaczenia przez państwo 
członkowskie większej liczby właściwych 
organów, państwo to powiadamia o tym 
fakcie Komisję oraz ESMA, informując 
jednocześnie, jak ustalony został podział 
funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski organ regulacyjny musi wiedzieć o organizacji właściwych organów we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 1595
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy są organami 
publicznymi, podmiotami wyznaczonymi 
przez organy publiczne lub podmiotami 
uznanymi przez prawo krajowe.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 1596
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia właściwych organów Uprawnienia ESMA i właściwych organów

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien sprawować 
ostateczny nadzór nad ZAFI, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrożenie tej 
dyrektywy z myślą o ochronie inwestorów i stabilności finansowej. Należy zatem w tym 
artykule wspomnieć o uprawnieniach tego organu.

Poprawka 1597
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie uprawnienia w zakresie nadzoru i 
prowadzenia postępowań, które są 
niezbędne do wykonywania ich zadań. 
Uprawnienia mogą być wykonywane:

1. Właściwym organom oraz ESMA 
przyznaje się wszelkie uprawnienia w 
zakresie nadzoru i prowadzenia 
postępowań, które są niezbędne do 
wykonywania ich zadań. Uprawnienia 
mogą być wykonywane:

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien sprawować 
ostateczny nadzór nad ZAFI, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrożenie tej 
dyrektywy z myślą o ochronie inwestorów i stabilności finansowej. Należy zatem w tym 
artykule wspomnieć o uprawnieniach tego organu.
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Poprawka 1598
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie uprawnienia w zakresie nadzoru i 
prowadzenia postępowań, które są 
niezbędne do wykonywania ich zadań. 
Uprawnienia mogą być wykonywane:

1. Wyznaczonym przez państwa 
członkowskie właściwym organom oraz 
ESMA przyznaje się wszelkie uprawnienia 
w zakresie nadzoru i prowadzenia 
postępowań, które są niezbędne do 
wykonywania ich zadań. Uprawnienia 
mogą być wykonywane:

Or. en

Uzasadnienie

ESMA musi mieć takie same uprawnienia jak organy krajowe.

Poprawka 1599
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwym organom przysługują co 
najmniej następujące uprawnienia w 
zakresie prowadzenia postępowań:

2. ESMA i właściwym organom 
przysługują co najmniej następujące 
uprawnienia w zakresie prowadzenia 
postępowań:

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien sprawować 
ostateczny nadzór nad ZAFI, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrożenie tej 
dyrektywy z myślą o ochronie inwestorów i stabilności finansowej. Należy zatem w tym 
artykule wspomnieć o uprawnieniach tego organu.
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Poprawka 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwym organom przysługują co 
najmniej następujące uprawnienia w 
zakresie prowadzenia postępowań:

2. Właściwym organom przysługują co 
najmniej następujące uprawnienia w 
zakresie prowadzenia postępowań, które 
można wykonywać w dowolnym czasie: 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 1601
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a
Uprawnienia ESMA
ESMA określa wytyczne dla właściwych 
organów państw członkowskich dotyczące 
wykonywania ich uprawnień w zakresie 
udzielania zezwoleń oraz nałożonych 
przez niniejszą dyrektywę obowiązków 
sprawozdawczych, a także dokonuje 
regularnego przeglądu tych wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien określić wytyczne, aby zagwarantować równe szanse oraz spójne stosowanie 
obecnej dyrektywy.
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Poprawka 1602
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rodzime państwo członkowskie 
zapewnia właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków:

1. Rodzime państwo członkowskie 
zapewnia właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków 
zgodnie z wytycznymi sporządzonymi 
przez ESMA:

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrażanie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 1603
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rodzime państwo członkowskie 
zapewnia właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków:

1. Państwa członkowskie zapewniają
właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć skuteczne uprawnienia nadzorcze na mocy zmienionych 
przepisów.
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Poprawka 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rodzime państwo członkowskie 
zapewnia właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków:

1. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby właściwe organy miały 
co najmniej następujące uprawnienia:

Or. en

Poprawka 1605
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy miały uprawnienia 
konieczne do podjęcia wszystkich środków 
niezbędnych w celu zagwarantowania 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
gdy działalność jednego AFI lub większej 
ich liczby na rynku określonego 
instrumentu finansowego mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
tego rynku.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy miały uprawnienia 
konieczne do podjęcia wszystkich środków 
wymaganych przez ESMA w celu 
zagwarantowania prawidłowego 
funkcjonowania rynków, gdy działalność 
jednego AFI lub większej ich liczby na 
rynku określonego instrumentu 
finansowego mogłaby zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu tego 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien sprawować 
ostateczny nadzór nad ZAFI, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrażanie 
niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 1606
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla procedur cofnięcia 
zezwolenia lub prawa państw 
członkowskich do nakładania sankcji 
karnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie ze swoim prawem 
krajowym, możliwość podjęcia 
właściwych środków administracyjnych 
lub nałożenia sankcji administracyjnych na 
osoby odpowiedzialne za niestosowanie się 
do przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby środki te 
były skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące środków i sankcji 
nakładanych w przypadku naruszenia 
przepisów krajowych przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie 
środki konieczne do wyegzekwowania tych 
przepisów. Bez uszczerbku dla procedur 
cofnięcia zezwolenia lub prawa państw 
członkowskich do nakładania sankcji 
karnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie ze swoim prawem 
krajowym, możliwość podjęcia 
właściwych środków administracyjnych 
lub nałożenia sankcji administracyjnych na 
osoby odpowiedzialne za niestosowanie się 
do przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby środki te 
były skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. en

Poprawka 1607
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla procedur cofnięcia 
zezwolenia lub prawa państw 
członkowskich do nakładania sankcji 
karnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie ze swoim prawem 
krajowym, możliwość podjęcia 
właściwych środków administracyjnych 

1. Bez uszczerbku dla procedur cofnięcia 
zezwolenia lub prawa państw 
członkowskich do nakładania sankcji 
karnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z wytycznymi ESMA i 
ze swoim prawem krajowym, możliwość 
podjęcia właściwych środków 
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lub nałożenia sankcji administracyjnych na 
osoby odpowiedzialne za niestosowanie się 
do przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby środki te 
były skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

administracyjnych lub nałożenia sankcji 
administracyjnych na osoby 
odpowiedzialne za niestosowanie się do 
przepisów przyjętych w celu wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby środki te 
były skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi powinien opracować 
wytyczne, aby zagwarantować równe szanse i skuteczne wdrażanie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 1608
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą zawsze, gdy jest to 
konieczne w celu wykonywania 
obowiązków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie lub w celu wykonywania ich 
uprawnień wynikających z niniejszej 
dyrektywy lub prawa krajowego.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą oraz z ESMA i 
ESRB zawsze, gdy jest to konieczne w 
celu wykonywania obowiązków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie 
lub w celu wykonywania ich uprawnień 
wynikających z niniejszej dyrektywy lub 
prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą współpracować z nowymi europejskimi organami nadzoru.



PE439.135v01-00 132/186 AM\805044PL.doc

PL

Poprawka 1609
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują ze sobą zawsze, gdy jest to 
konieczne w celu wykonywania 
obowiązków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie lub w celu wykonywania ich 
uprawnień wynikających z niniejszej 
dyrektywy lub prawa krajowego.

1. Właściwe organy państw członkowskich 
współpracują z ESMA oraz ze sobą 
zawsze, gdy jest to konieczne w celu 
wykonywania obowiązków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie 
lub w celu wykonywania ich uprawnień 
wynikających z niniejszej dyrektywy lub 
prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca i wymiana informacji między właściwymi organami państw członkowskich a 
ESMA ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych szans, skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy i stabilności finansowej.

Poprawka 1610
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państw członkowskich 
bezzwłocznie wymieniają się informacjami 
niezbędnymi do wykonywania 
obowiązków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie.

4. Właściwe organy państw członkowskich 
bezzwłocznie dostarczają ESMA i 
wymieniają między sobą informacje 
niezbędne do celów wykonywania 
obowiązków powierzonych im na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca i wymiana informacji między właściwymi organami państw członkowskich a 
ESMA ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia równych szans, skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy i stabilności finansowej.
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Poprawka 1611
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
49 ust. 2 Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze dotyczące procedur wymiany 
informacji między właściwymi organami.

5. Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane dotyczące 
procedur wymiany informacji między 
właściwymi organami.

Komisja gwarantuje wejście tych aktów w 
życie do ...*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiana informacji dotyczących 
ewentualnych systemowych skutków
działalności ZAFI

Wymiana informacji dotyczących 
działalności ZAFI

Or. en
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Poprawka 1613
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na 
podstawie niniejszej dyrektywy mają 
obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 
ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI 
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. Należy informować również 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR) powołany decyzją Komisji 
2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r.1, 
który przekazuje otrzymywane informacje 
właściwym organom w pozostałych 
państwach członkowskich.

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI 
na podstawie niniejszej dyrektywy mają 
obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 
ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI 
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. 

Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń ZAFI oraz nadzór 
nad ZAFI na mocy niniejszej dyrektywy 
dbają również o należyte informowanie 
ESMA, w szczególności poprzez:
– wypełnianie swoich zobowiązań 
sprawozdawczych wobec ESMA 
wynikających z niniejszej dyrektywy, a w 
szczególności z art. 25;
– niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na 
każdy wniosek ESMA dotyczący ZAFI 
znajdującego się pod ich nadzorem, AFI 
zarządzanych przez te ZAFI, czy też 
wniosek o charakterze ogólnym;

                                               
1 Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18-22.
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– niezwłoczne przekazywanie ESMA 
wniosków z przeprowadzonych przez nie 
ocen ryzyka, z którym mogłyby się wiązać 
działania ZAFI względem zarządzanego 
przez niego AFI, w tym informacji o 
środkach, których podjęcie sugerują 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI w związku z 
zaistniałą sytuacją; oraz
– przekazywanie ESMA wszelkich 
własnych lub posiadanych przez siebie 
informacji, które uznają za istotne z 
punktu widzenia zadań ESMA. 
ESMA przekazuje właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich 
informacje przekazane przez właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, które mają 
znaczenie dla działań nadzorczych 
właściwych organów pozostałych państw 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1614
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI
na podstawie niniejszej dyrektywy mają 

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad AFI na 
podstawie niniejszej dyrektywy mają 
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obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 
ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. Należy informować również 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR) powołany decyzją Komisji 
2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r.1, 
który przekazuje otrzymywane informacje 
właściwym organom w pozostałych 
państwach członkowskich.

obowiązek przekazywać informacje 
ESMA i ESRB, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych AFI lub całego sektora 
AFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których AFI
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. ESMA przekazuje otrzymywane 
informacje właściwym organom w 
pozostałych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Na ESMA powinna spoczywać odpowiedzialność za centralizację odpowiednich informacji 
dotyczących ryzyka systemowego na szczeblu europejskim.

Poprawka 1615
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na 
podstawie niniejszej dyrektywy mają 
obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na 
podstawie niniejszej dyrektywy mają 
obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 
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ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI 
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. Należy informować również 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR) powołany decyzją Komisji 
2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r.1, 
który przekazuje otrzymywane informacje 
właściwym organom w pozostałych 
państwach członkowskich.

ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI 
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. Należy informować również 
ESMA i ESRB, które przekazują
otrzymywane informacje właściwym 
organom w pozostałych państwach 
członkowskich.

Dz.U. L 25 z 29.01.09, s. 18.

Or. en

Uzasadnienie

W pełni popiera ustanowienie nowej europejskiej struktury nadzoru.

Poprawka 1616
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy przekazują co kwartał
zbiorcze informacje dotyczące działalności 
podlegających im ZAFI Komitetowi 
Ekonomiczno-Finansowemu 
ustanowionemu na mocy art. 114 ust. 2 
Traktatu WE.

2. Przestrzegając warunków określonych 
w art. 15 rozporządzenia (UE) nr ... [w 
sprawie wspólnotowego nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym i ustanawiające Europejską 
Radę ds. Ryzyka Systemowego], właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI przekazują ESRB
zbiorcze informacje dotyczące działalności 
podlegających im ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie informacje na temat ZAFI 
otrzymane przez właściwe organy 
przekazywane są Komisji na jej wniosek, a 
Komisja wydaje okresowe raporty 
statystyczne w odniesieniu do tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1.

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1 i 
przekazywane Komisji zgodnie z ust. 1. 

Or. en
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Poprawka 1619
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1.

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1620
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1.

3. Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane określające 
sposób przekazywania, częstotliwość i 
treść informacji, które mają być 
wymieniane zgodnie z ust. 1.

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



PE439.135v01-00 140/186 AM\805044PL.doc

PL

Komisja gwarantuje wejście tych aktów w 
życie do ...*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1621
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach uprawnień przysługujących 
im na podstawie niniejszej dyrektywy 
właściwe organy państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się o współpracę do 
właściwych organów innego państwa 
członkowskiego w zakresie działalności 
nadzorczej lub w odniesieniu do kontroli
na miejscu lub postępowania na terytorium 
tego drugiego państwa członkowskiego.

1. W ramach uprawnień przysługujących 
im na podstawie niniejszej dyrektywy 
właściwe organy państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się o współpracę do 
właściwych organów innego państwa 
członkowskiego w zakresie działalności 
nadzorczej lub w odniesieniu do kontroli 
na miejscu lub postępowania na terytorium 
tego drugiego państwa członkowskiego, 
informując bezzwłocznie o tym fakcie 
ESMA.

W przypadku otrzymania wniosku 
dotyczącego kontroli na miejscu lub 
postępowania, właściwy organ podejmuje
jedno z następujących działań:

W przypadku otrzymania wniosku 
dotyczącego kontroli na miejscu lub 
postępowania, właściwe organy podejmują
jedno z następujących działań:

a) samodzielnie przeprowadza kontrolę lub 
postępowanie;

a) samodzielnie przeprowadzają kontrolę 
lub postępowanie;

b) umożliwia organowi, który zwrócił się z 
wnioskiem, przeprowadzenie weryfikacji 
lub postępowania;

b) umożliwiają organowi, który zwrócił się 
z wnioskiem, przeprowadzenie weryfikacji 
lub postępowania;

c) umożliwia biegłym rewidentom lub 
ekspertom przeprowadzenie kontroli lub 

c) umożliwiają biegłym rewidentom lub 
ekspertom przeprowadzenie kontroli lub 
postępowania.
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postępowania.

Prowadząc kontrolę lub postępowanie, o
których mowa w niniejszym ustępie, 
właściwe organy biorą pod uwagę 
wszelkie uwagi przekazane przez ESMA w 
tym zakresie.  

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1622
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy państwa 
członkowskiego niezwłocznie informują 
ESMA o sytuacjach, w których:
a) wniosek o przeprowadzenie 
postępowania lub kontroli na miejscu 
przewidziany w art. 1 został odrzucony lub 
nie został rozpatrzony w odpowiednim 
terminie; lub
b) wniosek o udzielenie zezwolenia na to, 
by urzędnicy tego organu towarzyszyli 
urzędnikom właściwych organów innego 
państwa członkowskiego, został odrzucony 
lub nie został rozpatrzony w odpowiednim 
terminie.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 1623
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
dotyczące procedur w zakresie kontroli na 
miejscu i postępowań.

4. Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane dotyczące 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań oraz sposobów przekazywania 
informacji ESMA zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie z 
którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny. Natomiast ESMA przyznano by 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.
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Poprawka 1624
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
dotyczące procedur w zakresie kontroli na 
miejscu i postępowań.

4. Komisja może zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c przyjąć akty delegowane dotyczące 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.

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 1625
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych (CESR) ustanawia 
procedurę mediacji.

1. ESMA ustanawia procedurę mediacji.

Or. en

Uzasadnienie

CESR zostanie wkrótce zastąpiony przez ESMA. Niniejsza poprawka uprzedza tę zmianę w 
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europejskim systemie nadzoru.

Poprawka 1626
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych (CESR) ustanawia 
procedurę mediacji.

1. ESMA ustanawia procedurę mediacji.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy uwzględnić ESMA.

Poprawka 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
CESR, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Właściwe organy uwzględniają należycie 
opinię CESR. 

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
CESR, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Orzeczenie CESR jest wiążące dla 
właściwych organów.

Or. en
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Poprawka 1628
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
CESR, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Właściwe organy uwzględniają należycie 
opinię CESR. 

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
ESMA, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Jeżeli spór utrzymuje się, ESMA może 
narzucić rozwiązanie zainteresowanym 
właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA musi być odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów między właściwymi organami 
różnych państw członkowskich, aby uniknąć arbitrażu regulacyjnego.

Poprawka 1629
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
CESR, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Właściwe organy uwzględniają należycie 

2. W przypadku sporu pomiędzy 
właściwymi organami dotyczącego oceny, 
działania lub zaniechania jednego z 
właściwych organów, który działa na 
podstawie niniejszej dyrektywy, właściwe 
organy zwracają się o rozstrzygnięcie do 
ESMA, na forum którego sporna kwestia 
jest następnie dyskutowana w celu jej 
szybkiego i skutecznego rozwiązania. 
Właściwe organy uwzględniają należycie 
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opinię CESR. opinię ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

CESR zostanie wkrótce zastąpiony przez ESMA. Niniejsza poprawka uprzedza tę zmianę w 
europejskim systemie nadzoru.

Poprawka 1630
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Komitet
1. Komisję wspomaga Europejski Komitet 
Papierów Wartościowych powołany 
decyzją Komisji 2001/528/WE z dnia 6 
czerwca 2001 r. ustanawiającą Europejski 
Komitet Papierów Wartościowych.
2. W przypadku odesłań do niniejszego 
ustępu stosują się art. 5 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, z uwzględnieniem przepisów art. 
8 tej decyzji.
Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.
3. W przypadku odesłań do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1 - 4 oraz art. 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
jej art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.
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Poprawka 1631
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych, o którym mowa w art. 2 
ust. 4, Art. 9 ust. 2, Art. 10 ust. 3, art. 11 
ust. 5, art. 12 ust. 3, art. 13, art. 16 ust. 4, 
art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 3, 
art. 21 ust. 4, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 3, 
art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, 
art. 33 ust. 7, art. 37 ust. 2, art. 37 ust. 3, 
art. 38 ust. 3, art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 2, 
art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 5, art. 46 ust. 3, 
art. 47 ust. 4 i art. 53 przyznaje się 
Komisji na okres 5 lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
odnowienia przekazanych uprawnień co 
najmniej 12 miesięcy przed upływem tego 
5-letniego okresu, do którego w 
odpowiednich przypadkach załącza 
wniosek legislacyjny dotyczący 
przedłużenia okresu przekazania 
uprawnień.
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazywane jest Komisji 
na warunkach określonych w art. 49b 
i 49c.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1632
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 49 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 2 ust. 4 , art. 9 ust. 2 , art. 10 
ust. 3 , art. 11 ust. 5 , art. 12 ust. 3 , 
art. 13, art. 16 ust. 4 , art. 18 ust. 4 , 
art. 19 ust. 4 , art. 20 ust. 3 , art. 21 ust. 4 , 
art. 24 ust. 2 , art. 25 ust. 3 , art. 28 ust. 2 , 
art. 29 ust. 4 , art. 31 ust. 3 , art. 33 ust. 7 , 
art. 37 ust. 2 , art. 37 ust. 3 , art. 38 ust. 3 , 
art. 38 ust. 4 , art. 39 ust. 2 , art. 39 ust. 3 , 
art. 45 ust. 5 , art. 46 ust. 3 , art. 47 ust. 4 i 
art. 53 mogą zostać odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o odwołaniu przekazanych 
uprawnień, stara się o tym poinformować 
drugą instytucję oraz Komisję, określając, 
które z przekazanych uprawnień mogłyby 
zostać odwołane.
3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje 
odwołanie uprawnień w niej 
wymienionych. Wchodzi ona w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Pozostaje ona bez wpływu na 
ważność aktów delegowanych, które już 
weszły w życie. Zostaje ona opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres ten musi być na tyle długi, aby móc zrealizować procedury Parlamentu Europejskiego i 
uwzględnić wakacje parlamentarne. Parlament Europejski powinien nadal mieć absolutne 
prawo do głosowania o odwołaniu przyznanych uprawnień. Przewiduje to traktat lizboński. 
Podanie przyczyn na piśmie nie jest wymagane. Nie jest to procedura, w ramach której 
przewiduje się odwołanie do ETS.

Poprawka 1633
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 49 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące. 
Komisja nie przyjmuje aktów 
delegowanych w okresie wakacji 
parlamentarnych lub w okresie dwóch 
tygodni przed tymi wakacjami.
2. Jeżeli po upływie tego terminu ani
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie w dniu w nim 
określonym.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
aktu delegowanego określa jego powody.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Okres ten musi być na tyle długi, aby móc zrealizować procedury Parlamentu Europejskiego i 
uwzględnić wakacje parlamentarne.

Poprawka 1634
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dwa lata po dacie wskazanej w art. 54
Komisja, w oparciu o konsultacje 
społeczne oraz konsultacje z właściwymi 
organami, dokona przeglądu stosowania i 
zakresu niniejszej dyrektywy. W 
przeglądzie tym zostaną także należycie 
uwzględnione sytuacja na szczeblu 
międzynarodowym oraz konsultacje z 
krajami trzecimi i instytucjami 
międzynarodowymi.

1. Komisja, do ... *, w oparciu o 
konsultacje społeczne oraz konsultacje z 
właściwymi organami, dokona przeglądu 
stosowania i zakresu niniejszej dyrektywy 
oraz oceni jej wpływ na:

a) dostępność kapitału inwestycyjnego dla 
firm mających siedzibę w Unii, 
szczególnie przedsięwzięć innowacyjnych;
b) poziom inwestycji Unii w krajach 
trzecich, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się;
c) zwroty z inwestycji funduszy 
emerytalnych mających siedzibę lub 
prowadzących działalność w Unii, ze 
szczególnym uwzględnieniem tendencji 
demograficznych w Unii.

Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oraz odpowiednie wnioski. 

2. Komisja w porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim i Radą ocenia, 
czy w świetle zaistniałych wydarzeń na 
rynku oraz informacji zebranych zgodnie 
z ust. 1, a także w kontekście zarówno 
ochrony konsumenta, jak i 
konkurencyjności, istnieje potrzeba 
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zmiany tej dyrektywy. Jeżeli taka potrzeba 
istnieje, Komisja do ...* przedkłada 
wniosek Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Poprawka 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dwa lata po dacie wskazanej w art. 54
Komisja, w oparciu o konsultacje 
społeczne oraz konsultacje z właściwymi 
organami, dokona przeglądu stosowania i 
zakresu niniejszej dyrektywy. W 
przeglądzie tym zostaną także należycie 
uwzględnione sytuacja na szczeblu 
międzynarodowym oraz konsultacje z 
krajami trzecimi i instytucjami 
międzynarodowymi.

Komisja, do ... *, w oparciu o konsultacje 
społeczne, z uwzględnieniem krajowych 
systemów podatkowych oraz w świetle 
konsultacji z właściwymi organami, 
dokona przeglądu stosowania i zakresu 
niniejszej dyrektywy. W przeglądzie tym 
zostaną także należycie uwzględnione 
sytuacja na szczeblu międzynarodowym 
oraz konsultacje z krajami trzecimi i 
instytucjami międzynarodowymi.

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Poprawka 1636
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja do ... * przedstawia wniosek 
dotyczący przeglądu niniejszej dyrektywy, 
który wprowadza kryteria określania 
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równoważności z krajami trzecimi. 
Komisja ocenia, na jakich warunkach 
ZAFI mający siedzibę w Unii może 
wprowadzać do obrotu udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim w całej Unii, pod 
warunkiem dopełnienia procedur 
notyfikacyjnych. Ponadto Komisja ocenia, 
na jakich warunkach ZAFI mający 
siedzibę w kraju trzecim może 
wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych w Unii.
Komisja dąży do ustanowienia 
równoważności z krajami trzecimi. 
Wymogi równoważności obejmują 
ekwiwalencję regulacyjną i nadzorczą, 
wzajemność dostępu do rynków oraz 
umowę o wymianie informacji między 
właściwymi organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a właściwym 
organem kraju trzeciego.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalną równoważność należy ponownie ocenić po pięciu latach. Pozwoli to uwzględnić 
rozwój sytuacji na świecie oraz da czas na ocenę funkcjonowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 50 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed dokonaniem przeglądu stosowania i 
zakresu niniejszej dyrektywy Komisja 
przedstawia wnioski dotyczące zmian 
dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom 
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wymogów kapitałowych dla instytucji 
finansowych dokonujących inwestycji w 
AFI, biorąc pod uwagę ponoszone ryzyko, 
stabilność finansową ogółem i potencjalne 
konflikty interesów.

Or. en

Poprawka 1638
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

ZAFI, którym już udzielono zezwolenia w
ich rodzimych państwach członkowskich 
na świadczenie usług zarządczych przed 
...*, oraz wszystkie zarządzane przez nie 
AFI uznaje się za uprawnione do celów
niniejszej dyrektywy. Takie zezwolenie jest 
ważne do celów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) przepisy państwa członkowskiego, w 
którym ZAFI posiada zezwolenie, 
stanowią, że ZAFI musi spełniać wymogi 
dotyczące prowadzenia działalności, 
konfliktów interesów oraz zarządzania 
ryzykiem; oraz
b) ZAFI poświadczyło właściwemu 
organowi rodzimego państwa 
członkowskiego przed ...*, że ZAFI jest 
zdolny spełnić wszystkie obowiązujące 
wymogi nałożone przez niniejszą 
dyrektywę.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI uprawnione już w swoich rodzimych państwach członkowskich należy uznać za 
uprawnione na mocy niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są określone warunki.
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Poprawka 1639
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

ZAFI mające siedzibę we Wspólnocie 
przed ...* przyjmują wszystkie środki 
niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..** w 
ich rodzimym państwie członkowskim. 
ZAFI nie musi spełniać wymogów
niniejszej dyrektywy lub składać wniosku 
o zezwolenie, aby świadczyć usługi 
zarządcze w odniesieniu do AFI 
utworzonych przed ... *

* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 

ZAFI mające siedzibę we Wspólnocie 
przed ...* przyjmują wszystkie środki 
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niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..**. 
ZAFI nie musi spełniać wymogów
niniejszej dyrektywy lub składać wniosku 
o zezwolenie, aby świadczyć usługi 
zarządcze w odniesieniu do AFI 
utworzonych przed ...

* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1641
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed ...* przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..**. W 
przypadku gdy nowe jednostki 
uczestnictwa lub udziały w danym AFI nie 
zostały wyemitowane lub wprowadzone do 
obrotu po ...*, wymóg ten nie ma 
zastosowania do zarządzania takim AFI.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: rok od daty 
określonej w art. 54.
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Or. en

Poprawka 1642
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

1. ZAFI mające siedzibę we Wspólnocie 
przed ...* przyjmują wszystkie środki 
niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..**.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1643
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed ...* przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..**.

* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
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* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

Okres jednego roku wydaje się zbyt krótki i powinien zostać wydłużony do dwóch lat z 
przyczyn praktycznych.

Poprawka 1644
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed [termin transpozycji 
niniejszej dyrektywy] przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie jednego 
roku od terminu transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

AFI i ZAFI prowadzące działalność we 
Wspólnocie przed ...* przyjmują wszystkie 
środki niezbędne do spełnienia wymogów 
niniejszej dyrektywy i składają wniosek o 
wydanie zezwolenia w terminie do ..**.

* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: rok od daty 
określonej w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy muszą mieć dość czasu na spełnienie nowych wymogów zawartych w niniejszej 
dyrektywie, aby nie musieć sprzedawać swoich aktywów w niekorzystnych warunkach.
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Poprawka 1645
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może ubiegać się na mocy niniejszej 
dyrektywy o zezwolenie na wprowadzenie 
do obrotu w Unii, zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, AFI ustanowionych przed ...*, 
pod warunkiem dostarczenia właściwym 
organom informacji, o których mowa w 
art. 31 i 33, oraz inwestorom informacji, o 
których mowa w art. 20.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1646
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może nadal zarządzać bez 
zezwolenia, a jeżeli otrzymał już 
zezwolenie, nie musi spełniać wymogów 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do AFI 
ustanowionych przed ...*, pod warunkiem, 
że nie emituje się ani nie tworzy żadnych 
nowych udziałów w takim AFI, które są 
wprowadzane do obrotu w Unii po ...*.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
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określona w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1647
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w dniu ... * ZAFI zarządzają 
zamkniętymi AFI lub otwartymi AFI z 
ograniczeniem w postaci zamrożenia 
kapitału, które nie podejmują żadnych 
zobowiązań kapitałowych po ...**, mogą 
nadal zarządzać takimi AFI bez 
zezwolenia na mocy niniejszej dyrektywy 
do ...***.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy.
* Dz.U. proszę wstawić datę: cztery lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
*** Dz.U. proszę wstawić datę: 20 lat od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
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Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Poprawka 1648
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 31-33 niniejszej dyrektywy nie mają 
zastosowania do wprowadzania do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI, które stanowią przedmiot obecnej 
oferty publicznej w ramach prospektu 
emisyjnego sporządzonego i 
opublikowanego zgodnie z dyrektywą 
2003/71/WE.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1649
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestorzy branżowi z siedzibą w Unii, 
którzy dokonali inwestycji na dzień ...* w 
AFI mający siedzibę w kraju trzecim, 
mogą nadal inwestować w takie AFI, 
ponieważ uznaje się, że inwestycja miała 
miejsce z inicjatywy inwestora 
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branżowego.
* Dz.U. proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Poprawka 1650
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia w odniesieniu do strategii 
inwestycyjnych, określone w art. 35 
niniejszej dyrektywy, wdrażane są 
natychmiast w przypadku nowych 
inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy muszą mieć dość czasu na spełnienie nowych wymogów zawartych w niniejszej 
dyrektywie, aby nie musieć sprzedawać swoich aktywów w niekorzystnych warunkach.
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Poprawka 1651
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku inwestycji w otwarte, 
nieuprawnione AFI dokonanych przed ...* 
inwestorzy mają trzy lata na spełnienie 
wymogów niniejszej dyrektywy.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy muszą mieć dość czasu na spełnienie nowych wymogów zawartych w niniejszej 
dyrektywie, aby nie musieć sprzedawać swoich aktywów w niekorzystnych warunkach.

Poprawka 1652
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku inwestycji w zamknięte, 
nieuprawnione AFI dokonanych przed ...* 
wymogi niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do strategii inwestycyjnych 
nie mają zastosowania do inwestorów, 
jeżeli żadne udziały lub jednostki 
uczestnictwa nie są umarzane przez 
nieuprawnione AFI.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
określona w art. 54.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy muszą mieć dość czasu na spełnienie nowych wymogów zawartych w niniejszej 
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dyrektywie, aby nie musieć sprzedawać swoich aktywów w niekorzystnych warunkach.

Poprawka 1653
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51a
AFI sektora mikrofinansowego

Aby stworzyć wygodne ramy regulacyjne 
dla klasy aktywów funduszy 
inwestycyjnych sektora 
mikrofinansowego, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, Komisja proponuje 
specjalne ramy regulacyjne dla funduszy 
inwestycyjnych sektora 
mikrofinansowego, na przykład poprzez 
uwzględnienie ich w zmienionej wersji 
dyrektywy 2009/65/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności powinna zagwarantować odpowiednie regulacje dostosowane do 
szczególnych cech niektórych typów funduszy, takich jak fundusze sektora mikrofinansowego, 
nie wyłączając ich z zakresu niniejszej dyrektywy. Fundusze te powinny być objęte 
nadchodzącą dyrektywą UCITS V.

Poprawka 1654
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 52
 Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreślony
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Zmiany w dyrektywie 2004/39/WE
W art. 19 ust. 6 dyrektywy 2004/39/WE 
dodaje się tiret w następującym 
brzmieniu:
„- usługa nie dotyczy AFI w rozumieniu 
art. 3 lit. a) [dyrektywy xx/xx/WE]”.

Or. en

Uzasadnienie

Kategoryzacja AFI jako instrumentu niezłożonego lub złożonego powinna nadal zależeć od 
zastosowania kryteriów określonych w art. 38 dyrektywy wykonawczej MiFID.

Poprawka 1655
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 50a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53 skreślony
Zmiany w dyrektywie 2009/…/WE

W dyrektywie 2009/XX/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
Dodaje się nowy art. 50a w następującym 
brzmieniu:
„W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które „opakowują” pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(«inicjatorzy»), oraz UCITS, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe, Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
wymogi w następujących obszarach:
a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby UCITS wolno było 
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inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r., w 
tym wymogi gwarantujące utrzymanie 
przez inicjatora udziału gospodarczego 
netto w wysokości co najmniej 5 %;
b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić UCITS inwestujący w takie 
papiery wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe.
Środki te, mające na celu zmianę 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 107 ust. 2.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do tego artykułu wymagałaby zmiany kilku innych artykułów dyrektywy UCITS, 
aby wprowadzić „akty delegowane”. Nie jest to odpowiednie miejsce do zaproponowania tak 
ważnych poprawek. Zamiast tego Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący przeglądu 
odpowiednich fragmentów dyrektywy UCITS.

Poprawka 1656
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 50a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53 skreślony
Zmiany w dyrektywie 2009/…/WE

W dyrektywie 2009/XX/WE wprowadza się 
następujące zmiany:
Dodaje się nowy art. 50a w następującym 
brzmieniu:
„W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
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które „opakowują” pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(«inicjatorzy»), oraz UCITS, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe, Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
wymogi w następujących obszarach:
a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby UCITS wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r., w 
tym wymogi gwarantujące utrzymanie 
przez inicjatora udziału gospodarczego 
netto w wysokości co najmniej 5 %;
b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić UCITS inwestujący w takie 
papiery wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe.
Środki te, mające na celu zmianę 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 107 ust. 2.”

Or. en

Poprawka 1657
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 50a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2009/XX/WE wprowadza 
się następujące zmiany:

W dyrektywie 2009/65/WE wprowadza się 
następujące zmiany:

Dodaje się nowy art. 50a w następującym 
brzmieniu:

Dodaje się nowy art. 50a w następującym 
brzmieniu:

„W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 

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

rozbieżności interesów inicjatorów w 
rozumieniu art. 4 ust. 41 
dyrektywy2006/48/WE oraz UCITS, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe, Komisja 
przyjmuje akty delegowane określające 
wymogi w następujących obszarach:

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

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

(i) utrzymania udziału gospodarczego 
netto w wysokości co najmniej 5% w 
dowolnej takiej emisji papierów 
wartościowych oraz
(ii) oświadczenia w prospekcie emisyjnym 
lub innych dokumentach emisyjnych 
takich papierów wartościowych, że ma i 
będzie nadal utrzymywać taki udział 
(„oświadczenie inicjatora”); oraz

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić UCITS inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe.

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić UCITS inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe.

Przy ustalaniu, czy inwestować w takie 
papiery wartościowe, UCITS mogą 
powoływać się na oświadczenie inicjatora 
przez cały okres istnienia wszelkich takich 
papierów wartościowych.

Środki te, mające na celu zmianę niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 107 ust. 2.”

Akty te, mające na celu zmianę niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 49a, 49b i 49c.”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1658
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 50a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
odpowiednie kroki, aby zapewnić spójność 
międzysektorową oraz uniknąć 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które „przepakowują” pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz UCITS, którzy
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe. Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
wymogi w następujących obszarach:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53 a (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkty 7 a i 7 b oraz Artykuł 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Zmiany w dyrektywie 2003/6/WE

Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na 
rynku (nadużyć na rynku) zostaje 
zmieniona w następujący sposób:
1. W art. 1 akapit pierwszy dodaje się 
następujące ustępy:
„7a. „Sprzedaż krótka” oznacza sprzedaż 
papieru wartościowego, którego 
właścicielem nie jest sprzedający, oraz 
każdą sprzedaż, którą kończy dostarczenie 
papieru wartościowego pożyczonego przez 
sprzedającego lub na jego rzecz.
7b. „Niezabezpieczona sprzedaż krótka” 
oznacza sprzedaż krótką papieru 
wartościowego, w której przed złożeniem 
zlecenia sprzedaży krótkiej lub w 
momencie składania takiego zlecenia 
sprzedający nie pożyczył papieru 
wartościowego, który ma dostarczyć 
kupującemu ani nie zawarł umowy 
dotyczącej pożyczki tego papieru 
wartościowego.”;
2. dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5a
Aby uregulować sprzedaż krótką i zakazać 
niezabezpieczonej sprzedaży krótkiej 
kapitałowych papierów wartościowych, w 
tym papierów wartościowych dających 
dostęp do udziałów emitenta, Komisja 
przyjmuje akty delegowane, określające 
wymogi w następujących obszarach:
a) obowiązkowe przekazywanie informacji 
o sprzedaży krótkiej przez uczestników 
rynku właściwym organom rodzimego 
państwa członkowskiego, w odniesieniu 
do najbardziej odpowiedniego rynku pod 
względem płynności i państwa, w którym 
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powstał emitent, w przypadku 
przekroczenia określonych progów 
udziałowych, i publiczne ujawnienie 
takich informacji w przypadku 
przekroczenia określonych progów 
udziałowych;
b) oznaczanie zleceń przez pośredników 
finansowych, aby odróżnić sprzedaż 
krótką od innych rodzajów sprzedaży;
c) przygotowywanie przez uczestników 
rynku dokumentacji wykazującej, że przed 
dokonaniem sprzedaży krótkiej lub 
zobowiązaniem się do takiej sprzedaży 
pożyczyli udziały lub zawarli w tym celu 
umowę;
d) nałożenie na uczestników rynku 
wymogu dostarczenia sprzedanych 
udziałów nie później niż trzy dni po dacie 
transakcji oraz odkupu sprzedanych akcji 
w przypadku niedostarczenia ich w 
wyznaczonym okresie;
e) wyposażenie właściwych organów w 
odpowiednie uprawnienia w celu 
nakładania sankcji za niespełnienie 
wymogów określonych w lit. a)-d);
f) wyposażenie właściwych organów w 
odpowiednie uprawnienia, aby w 
wyjątkowych przypadkach mogły one 
zakazać zajęcia pozycji krótkiej lub 
zwiększenia pozycji krótkiej netto 
względem kapitałowego papieru 
wartościowego, którego cena znacznie 
spadła;
g) nałożenie na właściwe organy wymogu 
przeprowadzenia konsultacji za 
pośrednictwem Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
przed wprowadzeniem wyjątkowego 
zakazu zajęcia pozycji krótkiej lub 
zwiększenia pozycji krótkiej netto 
względem papierów wartościowych w 
szczególnym segmencie rynku lub na 
wszystkich rynkach w przypadku 
poważnego pogorszenia się sytuacji 
rynkowej.”

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 1660
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53 a (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XI – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Zmiany w dyrektywie 2006/48/WE 

W załączniku XI do dyrektywy 
2006/48/WE dodaje się następujący ustęp:
„3a. Do celów ustalenia, jakiego należy 
dokonać na mocy art. 124 ust. 3, w 
zależności od przypadku, właściwe organy 
monitorują w szczególności ekspozycje 
instytucji kredytowej, które stanowią 
dźwignię dla alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą 
2010/.../WE [w sprawie organów 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi].”

Or. en

Uzasadnienie

Banki i ich organy nadzorcze są odpowiedzialne za kontrolę ryzyka i dlatego powinny pełnić 
funkcję monitorowania dźwigni. Należy to wprowadzić za pomocą poprawki do dyrektywy w 
sprawie wymogów kapitałowych.
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Poprawka 1661
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Związek z innymi przepisami unijnymi i 

krajowymi
Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla procedur informacyjnych, 
konsultacyjnych oraz, w odpowiednich 
przypadkach, procedur uczestnictwa 
przewidzianych w prawie krajowym, 
szczególnie zgodnie z dyrektywami 
2009/38/WE, 2001/86/WE, 2002/14/WE i 
2004/25/WE

Or. en

Poprawka 1662
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Związek z innymi przepisami unijnymi i 

krajowymi
Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla procedur informacyjnych, 
konsultacyjnych oraz, w odpowiednich 
przypadkach, procedur uczestnictwa 
przewidzianych w prawie krajowym, 
szczególnie zgodnie z dyrektywami 
2009/38/WE, 2001/86/WE, 2002/14/WE i 
2004/25/WE
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Or. en

Poprawka 1663
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie tego trzyletniego okresu 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
inwestorom branżowym w Unii na 
inwestowanie z własnej inicjatywy w AFI 
mające siedzibę w Unii lub w kraju 
trzecim i zarządzane przez ZAFI mający 
siedzibę w kraju trzecim, bez konieczności 
spełniania warunków określonych w art. 
39. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst dodano w celu wyjaśnienia, że w trakcie trzyletniego okresu przejściowego państwa 
członkowskie mogą zezwolić inwestorom branżowym na inwestowanie w AFI mające siedzibę 
we Wspólnocie lub poza nią i zarządzane przez ZAFI z siedzibą w kraju trzecim, nawet jeżeli 
taki ZAFI nie spełnia wymogów równoważności określonych w art. 39.

Poprawka 1664
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Funkcje, które może wykonywać ZAFI:
1. Usługi zarządzania inwestycyjnego
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;
b) zarządzanie ryzykiem;
c) wycena i wyznaczanie ceny.
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2. Usługi administracyjne
a) obliczanie wartości aktywów netto w 
oparciu o zasady wyceny określone w 
dokumentach założycielskich i prospekcie 
emisyjnym;
b) prowadzenie rejestru posiadaczy 
jednostek uczestnictwa/udziałów;
c) prowadzenie ewidencji;
d) emisja i umarzanie jednostek 
uczestnictwa/udziałów;
e) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-
księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem (w tym zwroty podatkowe);
f) obsługa zapytań klientów;
g) monitorowanie przestrzegania 
uregulowań;
h) podział dochodu;
i) rozliczanie kontraktów (w tym 
wydawanie certyfikatów);
j) świadczenie usług umiejscawiania;
3. Wprowadzanie do obrotu

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik ten opiera się na stosownym załączniku w dyrektywie UCTIS IV. Patrz także 
załącznik I zmienionej kompromisowej propozycji prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. oraz 
sprawozdanie J.P.Gauzèsa (poprawka 138).

Poprawka 1665
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Funkcje, które może wykonywać ZAFI:
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1. Zarządzanie inwestycjami
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;
b) zarządzanie ryzykiem.
2. Administracja
a) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-
księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem;
b) obsługa zapytań klientów;
c) wycena i wyznaczanie ceny (w tym 
zwroty podatkowe);
d) monitorowanie przestrzegania 
uregulowań;
e) prowadzenie rejestru posiadaczy 
jednostek uczestnictwa/udziałów;
f) podział dochodu;
g) emisja i umarzanie jednostek 
uczestnictwa/udziałów;
h) rozliczanie kontraktów (w tym 
wydawanie certyfikatów);
i) prowadzenie ewidencji.
3. Wprowadzanie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja czynności zarządczych i usług dodatkowych, które może wykonywać ZAFI. 
Ograniczenie usług zarządzania do usług dodatkowych dotyczących zarządzania zbiorowym 
portfelem (w art. 3d i w załączniku) zgodnie z dyrektywą UCITS, jak i usług dodatkowych w 
art. 4a (nowym)(zarządzanie portfelem w ramach swobodnego uznania oraz niektóre usługi 
pomocnicze) jest bardzo ważne, aby uniknąć konfliktu interesów między działalnością 
powierniczą związaną z zarządzaniem inwestycjami a innymi czynnościami (działalność 
bankowa, ubezpieczeniowa itp.).
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Poprawka 1666
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Funkcje, które może wykonywać ZAFI:
1. Zarządzanie inwestycjami
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;
b) zarządzanie ryzykiem.
2. Administracja
a) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-
księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem;
b) obsługa zapytań klientów;
c) wycena i wyznaczanie ceny (w tym 
zwroty podatkowe);
d) monitorowanie przestrzegania 
uregulowań;
e) prowadzenie rejestru posiadaczy 
jednostek uczestnictwa/udziałów;
f) podział dochodu;
g) emisja i umarzanie jednostek 
uczestnictwa/udziałów;
h) rozliczanie kontraktów (w tym 
wydawanie certyfikatów);
i) prowadzenie ewidencji.
3. Wprowadzanie do obrotu.

Or. en
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Poprawka 1667
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Działania zarządcze, jakie może 
wykonywać ZAFI do celów niniejszej 
dyrektywy:
1. Zarządzanie inwestycjami
2. Administracja:
a) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-
księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem;
b) obsługa zapytań klientów;
c) wycena i wyznaczanie ceny (w tym 
zwroty podatkowe);
d) monitorowanie przestrzegania 
uregulowań;
e) prowadzenie rejestru posiadaczy 
jednostek uczestnictwa;
f) podział dochodu;
g) emisja i umarzanie jednostek 
uczestnictwa;
h) rozliczanie kontraktów (w tym 
wydawanie certyfikatów);
i) prowadzenie ewidencji.
3. Wprowadzanie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie działań zarządczych do dyrektywy UCITS.
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Poprawka 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
POLITYKA WYNAGRODZEŃ

1. Ustanawiając i stosując politykę 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników 
(w tym kierownictwa wyższego szczebla), 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka ZAFI lub profile 
ryzyka zarządzanych przez nich AFI, 
ZAFI przestrzegają następujących zasad:
a) polityka wynagrodzeń jest spójna z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem i wspiera takie zarządzanie oraz 
nie zachęca do podejmowania ryzyka 
niezgodnego z profilami ryzyka, 
regulaminem funduszu czy z 
dokumentami założycielskimi 
zarządzanych przezeń AFI;
b) polityka wynagrodzeń jest zgodna ze 
strategią biznesową, celami, wartościami i 
interesami ZAFI i zarządzanych przez 
niego AFI lub inwestorów AFI i obejmuje 
środki służące uniknięciu konfliktów 
interesów;
c) organ zarządzający, pełniący funkcję 
nadzorczą ZAFI, przyjmuje ogólne zasady 
polityki wynagrodzeń, dokonuje ich 
okresowego przeglądu i jest 
odpowiedzialny za jej wdrożenie;
d) stan wdrożenia polityki wynagrodzeń 
podlega co najmniej raz do roku 
centralnemu i niezależnemu przeglądowi 
wewnętrznemu pod kątem zgodności z 
zasadami i procedurami dotyczącymi 
wynagrodzeń, które zostały przyjęte przez 
organ zarządzający pełniący funkcję 
nadzorczą;
e) pracownicy działający w obszarze 
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zarządzania ryzykiem są wynagradzani w 
zależności od osiągnięcia celów 
związanych z ich funkcjami, niezależnie 
od wyników kontrolowanych przez nich 
obszarów działalności;
f) w przypadku wynagrodzeń zależnych od 
wyników podstawą do określenia 
całkowitej wysokości wynagrodzenia jest 
rozsądna ocena wyników danego
pracownika i danej jednostki 
organizacyjnej lub danego AFI oraz 
ogólne wyniki ZAFI, a oceniając wyniki 
danego pracownika, bierze się należycie 
pod uwagę zarówno kryteria finansowe, 
jak i niefinansowe;
g) oceny wyników dokonuje się na 
przestrzeni kilku lat, odpowiednio do 
okresu inwestycyjnego AFI zarządzanych 
przez ZAFI, aby zagwarantować, że 
procedura oceny opiera się na wynikach z 
dłuższego okresu i że faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników jest rozłożona na okres 
uwzględniający politykę w zakresie 
umorzeń zarządzanych przez niego AFI 
oraz ich ryzyka inwestycyjne;
h) gwarantowane wynagrodzenie zmienne 
ma charakter wyjątkowy, związane jest 
jedynie z rekrutacją nowych pracowników 
i ogranicza się do pierwszego roku;
i) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią na tyle dużą część całkowitego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej zmiennych składników 
wynagrodzenia, obejmującej również 
możliwość niewypłacania zmiennych 
składników wynagrodzenia;
j) płatności z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania umowy odzwierciedlają 
wyniki osiągnięte w dłuższym okresie, a 
zasady dotyczące tych płatności są 
określane w taki sposób, aby nie 
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wynagradzać złych wyników;
k) ocena wyników w celu obliczenia 
zmiennych składników wynagrodzenia lub 
grup zmiennych składników 
wynagrodzenia obejmuje kompleksowy 
mechanizm dostosowawczy służący 
uwzględnieniu wszystkich odnośnych 
rodzajów obecnego i przyszłego ryzyka; 
l) w przypadku ujawnienia ryzyka, które –
gdyby było znane w momencie wypłacenia 
zmiennego wynagrodzenia – zostałoby 
uwzględnione przy określaniu tego 
wynagrodzenia, część zmiennego 
wynagrodzenia, stanowiąca co najmniej 
20% tego wynagrodzenia, może zostać 
odzyskana (poprzez wniosek o zwrot) przez 
ZAFI w celach dostosowawczych, jednak 
wyłącznie w zakresie, w którym 
mechanizm określony w lit. m) nie 
wystarcza do dokonania takiego 
dostosowania; ten mechanizm odzyskania 
stosuje się przez okres odpowiedni z 
punktu widzenia ryzyk uwzględnianych w 
momencie wypłacania wynagrodzenia, nie 
krótszy jednak niż cztery lata;
m) znaczna część zmiennego 
wynagrodzenia, stanowiąca co najmniej 
50% tego wynagrodzenia, zostaje 
odroczona na okres odpowiedni z punktu 
widzenia okresu inwestycyjnego danego 
AFI oraz jego polityki w zakresie 
umorzeń, a także prawidłowo dostosowany 
do charakteru ryzyka danego AFI, nie 
może on być jednak krótszy niż cztery lata; 
prawa do wynagrodzenia wypłacanego 
zgodnie z ustaleniami dotyczącymi 
odroczenia nabywa się nie szybciej niż w 
stosunku proporcjonalnym; w przypadku 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
stanowiącego szczególnie wysoką kwotę 
odroczeniu podlega co najmniej 60% tej 
kwoty;
n) wynagrodzenie zmienne, w tym również 
jego odroczona część, jest wypłacane lub 
nabywa się do niego uprawnienia tylko 
wówczas, jeżeli ma ono zrównoważony 
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charakter w stosunku do sytuacji 
finansowej całego ZAFI oraz jest 
uzasadnione wynikami danej jednostki 
organizacyjnej, AFI i zainteresowanego 
pracownika; całkowita kwota zmiennego 
wynagrodzenia jest generalnie znacznie 
zmniejszona lub ograniczona w przypadku 
wystąpienia negatywnych wyników 
finansowych ZAFI lub danego AFI;
o) od pracowników wymaga się 
zobowiązania do niekorzystania z 
osobistych strategii hedgingowych lub 
ubezpieczeń związanych z 
wynagrodzeniem lub zakresem 
odpowiedzialności w celu obejścia 
skutków podziału ryzyka wynikających z 
ustaleń dotyczących wynagrodzenia.
2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się 
zarówno do wynagrodzenia wypłacanego 
przez ZAFI, jak i do wynagrodzenia 
dodatkowego wypłacanego przez sam AFI 
(carried interest).
Ust. 1 stosuje się do zwrotów, jakie 
pracownicy osiągają ze swoich inwestycji 
w AFI zarządzane przez ZAFI oraz do 
wynagrodzenia wypłacanego w związku z 
likwidacją AFI. Ust. 1 lit. m) nie ma 
zastosowania do wynagrodzenia 
zmiennego powiązanego bezpośrednio z 
opłatami pobranymi przez ZAFI, które nie 
mogą zostać odzyskane.
3. ZAFI, które mają duże znaczenie z 
uwagi na swoją wielkość lub wielkość 
zarządzanych przez nich AFI, ich 
wewnętrzną organizację oraz charakter, 
zakres i złożoność ich działalności, 
ustanawiają komitet ds. wynagrodzeń. 
Komitet ds. wynagrodzeń powołuje się w 
sposób umożliwiający mu wydawanie 
kompetentnej i niezależnej opinii na temat 
polityki wynagrodzeń oraz praktyk i 
zachęt wprowadzanych z myślą o 
zarządzaniu ryzykiem.
Komitet ds. wynagrodzeń odpowiada za 
przygotowanie decyzji dotyczących 
wynagrodzeń, w tym również takich, które 
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mają wpływ na ryzyko i zarządzanie 
ryzykiem danego ZAFI lub AFI oraz mają 
zostać podjęte przez organ zarządzający 
pełniący funkcję nadzorczą. 
Przewodniczącym komitetu ds. 
wynagrodzeń jest członek organu 
zarządczego, który nie sprawuje żadnych 
funkcji wykonawczych w danym ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wynagradzania powinny zawierać zasady ogólne oraz proste, możliwe do 
wyegzekwowania postanowienia, np. dotyczące procentu zmiennego wynagrodzenia, jakie 
może zostać odzyskane (przez zwrot) lub części wynagrodzenia zmiennego, która powinna być 
odroczona. Proponuje się następującą zasadę: co najmniej 50% należy odroczyć na co 
najmniej cztery lata; ponadto 20% może podlegać zwrotowi, także na okres czterech lat. 
Zasady te muszą mieć zastosowanie do wszystkich form wynagrodzenia.

Poprawka 1669
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
POLITYKA WYNAGRODZEŃ

1. Ustanawiając i stosując politykę 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników 
(w tym kierownictwa wyższego szczebla), 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka ZAFI lub profile 
ryzyka zarządzanych przez nich AFI, 
ZAFI przestrzegają następujących zasad, 
w sposób odpowiadający ich wielkości, 
wielkości zarządzanych przez nich AFI, 
ich wewnętrznej organizacji oraz 
charakterowi, zakresowi i złożoności ich 
działalności: 
a) polityka wynagrodzeń jest spójna z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem i wspiera takie zarządzanie oraz 



AM\805044PL.doc 183/186 PE439.135v01-00

PL

nie zachęca do podejmowania ryzyka 
niezgodnego z profilami ryzyka, 
regulaminem funduszu czy z 
dokumentami założycielskimi 
zarządzanych przezeń AFI;
b) polityka wynagrodzeń jest zgodna ze 
strategią biznesową, celami, wartościami i 
interesami ZAFI i zarządzanych przez 
niego AFI lub inwestorów AFI i obejmuje 
środki służące uniknięciu konfliktów 
interesów;
c) organ zarządzający, pełniący funkcję 
nadzorczą ZAFI, przyjmuje ogólne zasady 
polityki wynagrodzeń, dokonuje ich 
okresowego przeglądu i jest 
odpowiedzialny za jej wdrożenie;
d) stan wdrożenia polityki wynagrodzeń 
podlega co najmniej raz do roku 
centralnemu i niezależnemu przeglądowi 
wewnętrznemu pod kątem zgodności z
zasadami i procedurami dotyczącymi 
wynagrodzeń, które zostały przyjęte przez 
organ zarządzający pełniący funkcję 
nadzorczą;
e) pracownicy działający w obszarze 
zarządzania ryzykiem są wynagradzani w 
zależności od osiągnięcia celów 
związanych z ich funkcjami, niezależnie 
od wyników kontrolowanych przez nich 
obszarów działalności;
f) w przypadku wynagrodzeń zależnych od 
wyników podstawą do określenia 
całkowitej wysokości wynagrodzenia jest 
ocena wyników danego pracownika i 
danej jednostki organizacyjnej lub danego 
AFI oraz ogólne wyniki ZAFI, a 
oceniając wyniki danego pracownika, 
bierze się pod uwagę zarówno kryteria 
finansowe, jak i niefinansowe;
g) oceny wyników dokonuje się na 
przestrzeni kilku lat, odpowiednio do 
okresu inwestycyjnego AFI zarządzanych 
przez ZAFI, aby zagwarantować, że 
procedura oceny opiera się na wynikach z 
dłuższego okresu i że faktyczna wypłata 
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składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników jest rozłożona na okres 
uwzględniający politykę w zakresie 
umorzeń zarządzanych przez niego AFI 
oraz ich ryzyka inwestycyjne;
h) gwarantowane wynagrodzenie zmienne 
nie jest dozwolone;
i) udział składników zmiennych w 
wynagrodzeniu całkowitym jest 
ograniczony; stałe składniki stanowią na 
tyle dużą część całkowitego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej zmiennych składników 
wynagrodzenia, obejmującej również 
możliwość niewypłacania zmiennych 
składników wynagrodzenia;
j) płatności z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania umowy odzwierciedlają 
wyniki osiągnięte w dłuższym okresie, a 
zasady dotyczące tych płatności są 
określane w taki sposób, aby nie 
wynagradzać złych wyników;
k) ocena wyników w celu obliczenia 
zmiennych składników wynagrodzenia lub 
grup zmiennych składników 
wynagrodzenia obejmuje dostosowanie 
służące uwzględnieniu wszystkich 
odnośne rodzajów obecnego i przyszłego 
ryzyka; 
l) wynagrodzenie zmienne jest odraczane 
na okres odpowiedni z punktu widzenia 
okresu inwestowania danego AFI i jego 
polityki w zakresie umorzeń oraz jest 
prawidłowo dostosowane do charakteru 
ryzyka danego AFI; w przypadku 
funduszy zamkniętych wynagrodzenie 
zmienne może być wypłacone dopiero w 
momencie likwidacji AFI; w przypadku 
funduszy otwartych wynagrodzenie 
zmienne może być wypłacone dopiero po 
okresie 5 lat; prawa do wynagrodzenia 
wypłacanego zgodnie z ustaleniami 
dotyczącymi odroczenia nabywa się nie 
szybciej niż w stosunku proporcjonalnym;
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m) wynagrodzenie zmienne, w tym 
również jego odroczona część, jest 
wypłacane lub nabywa się do niego 
uprawnienia tylko wówczas, jeżeli ma ono 
zrównoważony charakter w stosunku do 
sytuacji finansowej całego ZAFI oraz jest 
uzasadnione wynikami danej jednostki 
organizacyjnej, AFI i zainteresowanego 
pracownika; całkowita kwota zmiennego 
wynagrodzenia jest generalnie znacznie 
zmniejszona w przypadku wystąpienia 
ograniczonych lub negatywnych wyników 
finansowych ZAFI lub danego AFI;
n) od pracowników wymaga się 
zobowiązania do niekorzystania z 
osobistych strategii hedgingowych lub 
ubezpieczeń związanych z 
wynagrodzeniem lub zakresem 
odpowiedzialności w celu obejścia 
skutków podziału ryzyka wynikających z 
ustaleń dotyczących wynagrodzenia.
2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się 
zarówno do wynagrodzenia wypłacanego 
przez ZAFI, jak i do wynagrodzenia 
dodatkowego wypłacanego przez sam AFI 
(carried interest).
Ust. 1 nie ma zastosowania do zwrotów, 
jakie pracownicy osiągają ze swoich 
inwestycji w AFI zarządzane przez ZAFI, 
ani do wynagrodzenia wypłacanego w 
związku z likwidacją AFI. Ust. 1 lit. l) nie 
ma zastosowania do wynagrodzenia 
zmiennego powiązanego bezpośrednio z 
opłatami pobranymi przez ZAFI, które nie 
mogą zostać odzyskane.
3. ZAFI, które mają duże znaczenie z 
uwagi na swoją wielkość lub wielkość 
zarządzanych przez nich AFI, ich 
wewnętrzną organizację oraz charakter, 
zakres i złożoność ich działalności, 
ustanawiają komitet ds. wynagrodzeń. 
Komitet ds. wynagrodzeń powołuje się w 
sposób umożliwiający mu wydawanie 
kompetentnej i niezależnej opinii na temat 
polityki wynagrodzeń oraz praktyk i 
zachęt wprowadzanych z myślą o 
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zarządzaniu ryzykiem.
Komitet ds. wynagrodzeń odpowiada za 
przygotowanie decyzji dotyczących 
wynagrodzeń, w tym również takich, które 
mają wpływ na ryzyko i zarządzanie 
ryzykiem danego ZAFI lub AFI oraz mają 
zostać podjęte przez organ zarządzający 
pełniący funkcję nadzorczą. 
Przewodniczącym komitetu ds. 
wynagrodzeń jest członek organu 
zarządczego, który nie sprawuje żadnych 
funkcji wykonawczych w danym ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Szczegóły dotyczące polityki wynagrodzeń pozwalają uniknąć arbitrażu regulacyjnego.


