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Poprawka 310
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące zezwoleń, bieżącej działalności i 
przejrzystości w odniesieniu do 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI).

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące zezwoleń, bieżącej działalności i 
przejrzystości w odniesieniu do 
alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
(AFI) w Unii oraz zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (ZAFI).

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności z dyrektywą w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), przedmiotowa dyrektywa powinna 
regulować głównie kwestie produktów (AFI), a nie tylko zarządzających (ZAFI).

Poprawka 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące zezwoleń, bieżącej działalności i 
przejrzystości w odniesieniu do 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI).

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
dotyczące zezwoleń, bieżącej działalności i 
przejrzystości w odniesieniu do 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), którzy 
świadczą usługi zarządzania na rzecz co 
najmniej jednego alternatywnego 
funduszu inwestycyjnego (AFI).

Or. en
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Poprawka 312
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego 
(AFI), niezależnie od:

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich AFI oraz ich ZAFI, pod 
warunkiem że AFI:

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być uregulowanie kwestii nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestorom europejskim lub inwestującym na rynkach europejskich.

Poprawka 313
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego 
(AFI), niezależnie od:

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę w Unii
lub ZAFI, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
AFI mającego co najmniej jednego 
inwestora z siedzibą w Unii lub tam 
prowadzącego działalność, niezależnie od:

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów nie jest związana z miejscem, w którym powołano ZAFI, lecz z 
lokalizacją, w której znajdują się inwestorzy inwestujący w AFI. W przypadku gdy tacy 
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inwestorzy mieszczą się na terytorium UE, powinni być oni objęci ochroną.

Poprawka 314
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego
(AFI), niezależnie od:

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę w 
Unii, którzy zarządzają co najmniej 
jednym alternatywnym funduszem 
inwestycyjnym (AFI), niezależnie od:

Or. en

Uzasadnienie

Ten zapis obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
(zob. popr. 23). Art. 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 315
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego
(AFI), niezależnie od:

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę w 
Unii, którzy zarządzają co najmniej 
jednym alternatywnym funduszem 
inwestycyjnym (AFI), niezależnie od:

Or. en
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Uzasadnienie

Tylko jeden zarządzający powinien być uznawany za ZAFI odpowiedzialnych za spełnianie 
wymogów tej dyrektywy.

Poprawka 316
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, którzy świadczą usługi 
zarządzania na rzecz co najmniej jednego 
alternatywnego funduszu inwestycyjnego
(AFI), niezależnie od:

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do 
wszystkich ZAFI mających siedzibę w 
Unii, którzy zarządzają co najmniej 
jednym alternatywnym funduszem 
inwestycyjnym (AFI), niezależnie od:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla szeroki oddźwięk sprawozdania Gauzèsa oraz kompromisowego 
wniosku prezydencji szwedzkiej, jako że zdaje się, iż oba dokumenty zmierzają do 
zapewnienia, że wyłącznie jeden podmiot będzie pełnił rolę ZAFI danego AFI. Zgadzamy się z 
tym podejściem. Z zadowoleniem przyjmujemy również zmienioną definicję określenia „z 
siedzibą w”. Naszym zdaniem ważne jest wyjaśnienie, że ZAFI posiadający siedzibę poza UE 
może być traktowany jako obecny w UE poprzez utworzenie co najmniej jednego oddziału. 
Pomocne byłoby sprecyzowanie, że jest to właśnie celem zastosowania wyrażenia „z siedzibą 
w”.

Poprawka 317
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Wspólnotą;

a) oferowane inwestorom z UE, 
niezależnie od umiejscowienia siedziby 
AFI we Wspólnocie czy też poza Unią;
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być uregulowanie kwestii nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestoroem europejskim lub inwestującym na rynkach europejkich.

Poprawka 318
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Wspólnotą;

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Unią;

Or. en

Uzasadnienie

Ten zapis obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
(zob. popr. 23). Art. 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 319
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Wspólnotą;

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Unią; 

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z proponowaną zmianą zawartą w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej.



PE438.497v02-00 8/120 AM\806449PL.doc

PL

Poprawka 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Wspólnotą;

a) umiejscowienia siedziby AFI we 
Wspólnocie czy też poza Unią; 

Or. en

Uzasadnienie

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation..

Poprawka 321
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) świadczenia usług przez ZAFI 
bezpośrednio czy też w ramach 
powierzenia zadań;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
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(zob. popr. 23). Art 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 322
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) świadczenia usług przez ZAFI 
bezpośrednio czy też w ramach 
powierzenia zadań;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy dostosowaniu do obecych przepisów wspólnotowych.

Poprawka 323
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) świadczenia usług przez ZAFI 
bezpośrednio czy też w ramach 
powierzenia zadań;

b) inwestowania w Unii Europejskiej, bez 
względu na umiejscowienie siedziby AFI 
we Wspólnocie czy też poza Unią;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być objęcie przepisami nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestorom europejskim lub inwestującym na rynkach europejskich.
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Poprawka 324
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otwartego czy też zamkniętego 
charakteru AFI; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być uregulowanie kwestii nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestoroem europejskim lub inwestującym na rynkach europejkich.

Poprawka 325
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otwartego czy też zamkniętego 
charakteru AFI; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze o charakterze zamkniętym powinny zostać wykluczone, wraz z pozostałymi 
instrumentami korporacyjnymi.  Objęcie AFI przepisami niezależnie od ich struktury prawnej 
wymaga szczególnych odstępstw, które należycie uwzględniono w art. 2 ust. 2.  Zasady te, jak 
również przepisy poszportowe, powinny mieć zastosowanie bez względu na ulokowanie ZAFI, 
o ile stałe miejsce jego działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Wspólnoty.
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Poprawka 326
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) utworzenia AFI na mocy prawa 
zobowiązaniowego lub powierniczego, 
prawa statutowego lub jakiejkolwiek innej 
podstawy prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ten zapis obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
(zob. popr. 23). Art. 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 327
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) formy prawnej AFI i ZAFI. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być objęcie przepisami nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestorom europejskim lub inwestującym na rynkach europejskich.
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Poprawka 328
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) formy prawnej AFI i ZAFI. d) formy prawnej ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Ten zapis obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
(zob. popr. 23). Art. 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 329
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) formy prawnej AFI i ZAFI. d) formy prawnej ZAFI i, na mocy art. 2 
ust. 2, AFI.

Or. en

Poprawka 330
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy prawo regulujące 
organizację AFI wymaga ustanowienia 
rady nadzorczej lub innego organu 
zarządzającego, a AFI nie wyznacza 
ZAFI, w rozumieniu niniejszej dyrektywy 
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AFI należy uznać za ZAFI. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten zapis obejmuje kwestię zarządzania korporacyjnego, która nie była uwzględniona w 
początkowym wniosku Komisji, a została również wprowadzona w sprawozdaniu Gauzèsa 
(zob. popr. 23). Art. 3a zaproponowany przez prezydencję szwedzką nie jest konieczny do 
rozwiązania tej kwestii.

Poprawka 331
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy prawo regulujące 
organizację AFI wymaga ustanowienia 
rady nadzorczej lub innego organu 
zarządzającego, a organ zarządzający 
odpowiada za sprawowanie funkcji 
zarządczych w odniesieniu do AFI, 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy AFI 
należy uznać za ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywę należy zmienić tak, by zapewnić, że AFI posiadające organ zarządzający, na 
przykład radę nadzorczą, który ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie, będą 
traktowani jak ZAFI podlegający wymogom tej dyrektywy.  W innym wypadku trudne będzie 
stosowanie postanowień dyrektywy do tego typu AFI oraz ich jednostek zarządzających.



PE438.497v02-00 14/120 AM\806449PL.doc

PL

Poprawka 332
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do świadczenia usług 
zarządzania na rzecz jednego AFI lub 
większej ich liczby, może również 
wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych we Wspólnocie, 
na warunkach określonych w rozdziale VI 
i, we właściwych przypadkach, w art. 35.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na funduszach. Podstawowym celem dyrektywy 
powinno być objęcie przepisami nieuregulowanych dotąd funduszy (AFI) oferowanych 
inwestoroem europejskim lub inwestującym na rynkach europejkich.

Poprawka 333
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do świadczenia usług 
zarządzania na rzecz jednego AFI lub
większej ich liczby, może również 
wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych we Wspólnocie, 
na warunkach określonych w rozdziale VI 
i, we właściwych przypadkach, w art. 35.

ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do zarządzania co najmniej 
jednym AFI, może również wprowadzać 
do obrotu jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI wśród inwestorów 
branżowych w Unii, na warunkach 
określonych w rozdziale VI i, we 
właściwych przypadkach, w art. 35.
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Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmujemy nowy zapis proponowany w kompromisowym wniosku 
prezydencji szewdzkiej.

Poprawka 334
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do świadczenia usług 
zarządzania na rzecz jednego AFI lub 
większej ich liczby, może również 
wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych we Wspólnocie, 
na warunkach określonych w rozdziale VI 
i, we właściwych przypadkach, w art. 35.

ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do zarządzania co najmniej 
jednym AFI, może również wprowadzać 
do obrotu jednostki uczestnictwa lub 
udziały w tych AFI wśród inwestorów 
branżowych w Unii, na warunkach 
określonych w rozdziale VI i, we 
właściwych przypadkach, w art. 35.

Or. en

Uzasadnienie

Tylko jeden zarządzający powinien być uznawany za ZAFI odpowiedzialnych za spełnianie 
wymogów tej dyrektywy.

Poprawka 335
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Art. 19-30 mają zastosowanie do 
wszystkich AFI będących w obrocie w 
Unii, niezależnie od ich umiejscowienia i 
tego, czy mają siedzibę w Unii.
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Or. en

Poprawka 336
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Art. 19-30 mają zastosowanie do 
wszystkich AFI będących w obrocie w 
Unii, niezależnie od ich umiejscowienia i 
tego, czy mają siedzibę w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy powinien obejmować wszystkie AFI, w które inwestują inwestorzy UE, a 
także wszelkie unijne bądź obce operacje związane z (Z)AFI prowadzone na rynkach 
finansowych UE. Poprawka dotyczy oddziaływania ZAFI i funduszy z siedzibą poza UE, a 
także problemu funduszy z krajów trzecich wykorzystywanych w związku z arbitrażem 
podatkowym i regulacyjnym. 

Poprawka 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Art. 31-33 nie mają zastosowania do 
wprowadzania do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI 
stanowiących obecną ofertę publiczną 
związaną z prospektem emisyjnym 
sporządzonym i opublikowanym zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego 
publikowanego w związku z publiczną 
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
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papierów wartościowych.1

1 Dz. U. L 345 z 31.12.2003, s. 64..

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 338
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Dyrektywa ta nie powstrzymuje 
inwestorów przed zbywaniem jednostek 
uczestnictwa bądź udziałów, które mają w 
AFI na rynku kapitałowym, ani nie 
ogranicza ich w tym zakresie. Tacy 
inwestorzy bądź ich pośrednicy mogą 
umieszczać jednostki uczestnictwa lub 
udziały w ofercie dla inwestorów w 
państwie członkowskim bądź plasować te 
jednostki uczestnictwa lub udziały z myślą 
o tych inwestorach zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa 
członkowskiego. Jednak w przypadkach, 
gdy takie włączanie do oferty publicznej 
bądź plasowanie stanowi inicjatywę ZAFI 
zarządzających takim AFI, takie 
włączanie do oferty bądź plasowanie 
traktowane jest, dla celów niniejszej 
dyrektywy, jako wprowadzanie przez 
takich ZAFI do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
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able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.

Poprawka 339
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

skreślony

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;
b) ZAFI mających siedzibę we
Wspólnocie, które nie świadczą usług 
zarządzania na rzecz AFI mających 
siedzibę we Wspólnocie i nie wprowadzają 
AFI do obrotu we Wspólnocie;
c) UCITS lub ich spółek zarządzających 
lub inwestycyjnych uprawnionych zgodnie 
z dyrektywą 2009/…/WE [dyrektywa 
UCITS];
d) instytucji kredytowych objętych 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
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2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana);
e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami;
f) instytucji objętych pierwszą dyrektywą 
Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich 
innych niż ubezpieczenia na życie, 
dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r. dotyczącą ubezpieczeń na życie i 
dyrektywą 2005/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 
2005 r. w sprawie reasekuracji oraz 
zmieniającą dyrektywy Rady 
73/239/EWG, 92/49/EWG, a także 
dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE;
g) pozakrajowych instytucji, takich jak 
Bank Światowy, MFW, EBC, EBI, EFI, 
innych instytucji ponadnarodowych oraz 
podobnych organizacji 
międzynarodowych – gdy takie instytucje 
lub organizacje zarządzają AFI lub 
większą ich liczbą.

Or. de
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Poprawka 340
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
do przepisów.

Poprawka 341
Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 

skreślona
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powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
do przepisów. 

Poprawka 342
Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 

skreślona
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których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna objąć swoim zasięgiem wszystkie fundusze, tak aby osiągnąć cel, jakim 
jest ochrona inwestorów.

Poprawka 343
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza pewien reżim dla ZAFI, które nie mają znaczenia systemowego. 
Głównym celem przedmiotowej dyrektywy jest utrzymanie niskiego poziomu ryzyka 
systemowego. Celem zminimalizowania skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem 
szablonowego podejścia (one-size-fits-all) mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek 
rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.
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Poprawka 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 345
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI a) ZAFI zarządzających portfelami AFI, 
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(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

gdy łączna wartość zarządzanych 
aktywów, w tym aktywów nabytych z 
wykorzystaniem dźwigni finansowej, nie 
przekracza progu w wysokości 1 mld EUR 
lub 1,5 mld EUR, gdy na AFI składają się 
pakiety akcji, a) do których nie stosuje się
dźwigni finansowej; i b) prawa do 
umorzeń, które mogłoby być wykonywane 
przez okres pięciu lat od daty utworzenia 
danego AFI. Do celów obliczenia takich 
progów:

i) AFI zarządzany przez ZAFI lub którego 
zarządzanie ZAFI powierzyli 
przedsiębiorstwu z tej samej grupy, co 
ZAFI, należy zaliczyć do jednej kategorii;
ii) w odniesieniu do AFI a) do których nie 
stosuje się dźwigni finansowej i b) w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okrez pięciu lat od daty 
utworzenia tego AFI, progi stosuje się do 
udziału netto, jaki inwestorzy posiadają w 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe jest, by przedmiotowa dyrektywa miała proporcjonalny charakter i aby nie 
nakładała zbytnich obciążeń na małe ZAFI. 

Poprawka 346
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
gdy łączna wartość zarządzanych 
aktywów, w tym aktywów nabytych z 
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powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI,
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

wykorzystaniem dźwigni finansowej, nie 
przekracza progu w wysokości 500 mln 
EUR lub 1 mld EUR, gdy portfel AFI 
składa się z pakietów a) do których nie 
stosuje się dźwigni finansowej i b) w 
przypadku których prawa do umorzeń nie 
mogą być wykonywane przez okres pięciu 
lat od daty utworzenia tego AFI. Do celów 
obliczenia takich progów: 

i) portfele AFI zarządzane przez ZAFI lub 
których zarządzanie ZAFI powierzył 
przedsiębiorstwu z tej samej grupy, co 
ZAFI, należy zaliczyć do jednej kategorii;
ii) w odniesieniu do AFI a) do których nie 
stosuje się dźwigni finansowej i b) w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres 5 lat od daty 
utworzenia tego AFI, progi mają 
zastosowanie do całkowitej kwoty 
zobowiązań inwestorów wobec AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 
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Poprawka 347
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI, 
których łączna wartość zarządzanych 
aktywów, w tym aktywów nabytych z 
wykorzystaniem dźwigni finansowej, nie 
przekracza progu w wysokości 500 mln 
EUR lub 1 mld EUR, gdy na AFI składają 
się pakiety akcji, a) do których nie stosuje 
się dźwigni finansowej; i b) prawa do 
umorzeń, które mogłoby być wykonywane 
przez okres pięciu lat od daty utworzenia 
danego AFI. Do celów obliczenia takich 
progów:

i) AFI zarządzany przez ZAFI lub którego 
zarządzanie ZAFI powierzył 
przedsiębiorstwu z tej samej grupy, co 
ZAFI, należy zaliczyć do jednej kategorii;
ii) w odniesieniu do AFI a) do których nie 
stosuje się dźwigni finansowej i b) w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres 5 lat od daty 
utworzenia tego AFI, progi mają 
zastosowanie do całkowitej kwoty 
zobowiązań inwestorów wobec AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ograniczyć zakres do ZAFI, którzy stwarzają ryzyko systemowe, w przeciwnym razie 
trudno będzie sprawować planowany nadzór we właściwy sposób. Małe ZAFI nie powodują 
zagrożeń systemowych i niewłaściwe jest ich wykluczenie. Dyrektywa poskutkuje powstaniem 
kosztów dostosowania do przepisów, co będzie stanowić szczególne obciążenie dla małych 
ZAFI, a w ich przypadku występuje mniejsze prawdopodobieństwo odniesienia korzyści z 
wprowadzenia praw paszportowych. Podniesione progi służą zapewnieniu, że małe fundusze 
niemające wpływu na ryzyko systemowe będą mogły zostać wykluczone z przedmiotowych 
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ram. 

Poprawka 348
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 1 mld EUR, 
gdy portfel AFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej i nie posiadają
prawa do umorzeń, które mogłyby być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI. Do celów 
obliczenia takich progów: 
i) uwzględnia się portfele AFI 
zarządzanych przez ZAFI bądź jednostkę 
zarządzającą oddelegowaną przez ZAFI, 
ale wyłącza się portfele, którymi ZAFI 
zarządzają w ramach powierzenia zadań;
ii) w odniesieniu do AFI niestosujących 
dźwigni finansowej i których prawa do 
umorzeń nie mogą być wykonywane przez 
okres pięciu lat od daty utworzenia AFI, 
próg ma zastosowanie raczej do łącznej 
wartości zobowiązań inwestora wobec 
AFI niż do kwoty zarządzanych aktywów. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu lepsze uwzględnienie charakterystyk różnych typów AFI oraz uniknięcie 
sytuacji, w której małe i średnie przedsiębiorstwa stają w obliczu dużych obciążeń 
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administracyjnych, przy czym gwarantowany jest nadzór. 

Poprawka 349
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio,
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI, 
gdy łączna wartość zarządzanych 
aktywów, w tym aktywów nabytych z 
wykorzystaniem dźwigni finansowej, nie 
przekracza progu w wysokości 100 mln 
EUR lub 1 mld EUR, gdy portfel AFI 
składa się z AFI które a) nie stosują 
dźwigni finansowej i b) w których prawa 
do umorzeń nie mogą być wykonywane 
przez okres pięciu lat od daty utworzenia 
tego AFI.

Do celów obliczenia takich progów:
i) portfele AFI zarządzane przez ZAFI lub 
których zarządzanie ZAFI powierzyli 
przedsiębiorstwu z tej samej grupy, co 
ZAFI, należy zaliczyć do jednej kategorii;
ii) w odniesieniu do AFI które a) nie 
stosują dźwigni finansowej i b) w których 
prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia AFI, próg ma zastosowanie 
raczej do łącznej wartości zobowiązań 
inwestora wobec AFI niż do kwoty 
zarządzanych aktywów.

Or. en
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Poprawka 350
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 500 mln EUR lub 1 mld EUR, 
gdy portfel AFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej i nie posiadają
prawa do umorzeń, które mogłyby być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
początkowej inwestycji w dany AFI, 
jednak tacy ZAFI podlegają rejestracji w 
rodzimym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Uważa za nieuzasadnione ewentualne powstanie w wyniku obecnie proponowanej dyrektywy 
„skutków ubocznych”. Jako że wiele produktów objętych ramami dyrektywy dotyczącej ZAFI 
regulowanych jest na mocy odpowiednich przepisów krajowych, powinniśmy wzmocnić nasze 
działania regulacyjne w celu zlikwidowania odczuwalnych luk w przepisach. 

Poprawka 351
Marta Andreasen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 

a) ZAFI zarządzających portfelami AFI 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
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powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 100 mln EUR lub 500 mln 
EUR, gdy portfel AFI składa się z AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji), gdy łączna wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, nie przekracza progu w 
wysokości 200 mln EUR lub 1 mld EUR, 
gdy portfel AFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej i w których 
prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia danego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Niższy próg zarządzanych funduszy wywrze nieistotny wpływ na ryzyko systemowe, któremu 
stara się zaradzić dyrekywa, ale spowoduje obciążenie regulacjne dla mniejszych funduszy, 
które mogą sobie na nie pozwolić w najmniejszym stopniu. 

Poprawka 352
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym wydano zezwolenia na mocy 
prawa krajowego, które świadczą usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania podlegającym 
uregulowaniom krajowym i które są 
obecne na rynku wyłącznie w ich 
rodzimym państwie członkowskim;

Or. en
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Poprawka 353
Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, które nie świadczą usług 
zarządzania na rzecz AFI mających 
siedzibę we Wspólnocie i nie wprowadzają 
AFI do obrotu we Wspólnocie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzenie to jest nieuzasadnione w świetle nowej definicji zakresu przedstawionej w 
poprawce 26.

Poprawka 354
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI mających siedzibę we Wspólnocie, 
które nie świadczą usług zarządzania na 
rzecz AFI mających siedzibę we 
Wspólnocie i nie wprowadzają AFI do 
obrotu we Wspólnocie;

b) ZAFI mających siedzibę w Unii, które 
nie zarządzają AFI mającymi siedzibę w 
Unii i nie wprowadzają AFI do obrotu w 
Unii poza wszelkimi wyłączeniami 
związanymi z prywatnym plasowaniem 
dozwolonymi dla AFI na mocy prawa 
krajowego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
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Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Poprawka 355
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, które nie świadczą usług 
zarządzania na rzecz AFI mających
siedzibę we Wspólnocie i nie wprowadzają 
AFI do obrotu we Wspólnocie;

b) ZAFI mających siedzibę w Unii, które 
nie zarządzają AFI mającymi siedzibę w 
Unii i nie wprowadzają AFI do obrotu w 
Unii poza wszelkimi wyłączeniami 
związanymi z prywatnym plasowaniem 
dozwolonymi dla AFI na mocy prawa 
krajowego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 356
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI mających siedzibę we Wspólnocie, 
które nie świadczą usług zarządzania na 
rzecz AFI mających siedzibę we 
Wspólnocie i nie wprowadzają AFI do 
obrotu we Wspólnocie;

b) ZAFI mających siedzibę w Unii, które 
nie zarządzają AFI mającymi siedzibę w 
Unii i nie wprowadzają AFI do obrotu w 
Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Tylko jeden zarządzający powinien być uznawany za ZAFI odpowiedzialnego za spełnianie 
wymogów tej dyrektywy.
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Poprawka 357
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI mających siedzibę we 
Wspólnocie, które nie świadczą usług 
zarządzania na rzecz AFI mających 
siedzibę we Wspólnocie i nie wprowadzają 
AFI do obrotu we Wspólnocie;

b) zarządzania przez ZAFI takimi AFI, 
które nie mają siedziby w Unii i które nie 
znajdują się w obrocie w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Z definicji wszystkie fundusze z krajów trzecich stanowią AFI. Jeżeli unijni ZAFI zarządzają 
funduszami w krajach trzecich niebędącymi w obrocie w UE, nie ma potrzeby stosowania 
przepisów UE do takiej działalności, jako że prowadziłoby to do obciążającego pokrywania 
się przepisów oraz niespójności w odniesieniu do działalności niemieszczącej się w wymarze 
wspólnego rynku. Takie ograniczenie poskutkowałoby jedynie uniemożliwieniem jednostkom 
zarządzającym inwestycjami w UE konkurowania z jednostkami zarządzającymi spoza UE w 
odniesieniu do zezwoleń dotyczących funduszy spoza UE.

Poprawka 358
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ZAFI świadczących usługi 
zarządzania wyłącznie na rzecz swoich 
przedsiębiorstw dominujących, swoich 
przedsiębiorstw zależnych lub innych 
przedsiębiorstw zależnych ich 
przedsiębiorstw dominujących;

Or. en
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Poprawka 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ZAFI zarządzających co najmniej 
jednym AFI wyłącznie na rzecz swoich 
przedsiębiorstw dominujących, swoich 
przedsiębiorstw zależnych lub innych 
przedsiębiorstw zależnych ich 
przedsiębiorstw dominujących;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niezamierzonych i nieadekwatnych konsekwencji i zminimalizowania 
skutków ubocznych, należy doprowadzić do pewnych ograniczonych wyłączeń. Wyłączenie 
takie stanowią branżowe firmy holdingowe.

Poprawka 360
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ZAFI, o ile zarządzają oni co 
najmniej jednym AFI, którego jedynymi 
inwestorami są sami ZAFI bądź 
przedsiębiorstwa partnerskie lub zależne 
ZAFI, albo inne przedsiębiorstwa 
zależne tych przedsiębiorstw 
dominujących, pod warunkiem, że żaden 
z powyższych inwestorów sam nie 
stanowi AFI;

Or. en
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Poprawka 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) UCITS lub ich spółek zarządzających 
lub inwestycyjnych uprawnionych zgodnie 
z dyrektywą 2009/…/WE [dyrektywa 
UCITS];

skreślona

Or. en

Poprawka 362
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) UCITS lub ich spółek zarządzających 
lub inwestycyjnych uprawnionych zgodnie 
z dyrektywą 2009/…/WE [dyrektywa 
UCITS];

c) UCITS lub ich spółek zarządzających 
lub inwestycyjnych uprawnionych zgodnie 
z dyrektywą 2009/65/WE [dyrektywa 
UCITS], o ile te spółki zarządzające lub 
inwestycyjne nie zarządzają AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z proponowaną zmianą w sprawozdaniu Gauzèsa.

Poprawka 363
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instytucji kredytowych objętych 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 

skreślona
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Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana);

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z proponowaną zmianą zawartą zarówno w kompromisowej propozycji 
prezydencji szwedzkiej, jak i w sprawozdaniu Gauzèsa. Nie jest uzasadnione udzielenie 
instytucjom kredytowym szczególnych zwolnień na mocy dyrektywy – spowodowałoby to po 
prostu, że różne kategorie regulowanych podmiotów otrzymałyby nierówne szanse.

Poprawka 364
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami (IORP), w stosownych 
przypadkach łącznie z uprawnionymi 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie IORP i działanie w ich 
imieniu, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej 
dyrektywy bądź wyznaczonymi 
jednostkami zarządzającymi inwestycjami 
zgodnie z art. 19 ust. 1 tej samej 
dyrektywy, o ile nie zarządzają one AIF z 
siedzibą w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z proponowaną zmianą zawartą w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej.
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Poprawka 365
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instytucji objętych dyrektywą
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

e) instytucja objęta postanowieniami art. 2 
ust. 1 dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami, w 
tym zgodnie z postanowieniami art. 3 
dyrektywy 2003/41/WE, jednak z 
wykluczeniem wszelkich instytucji, 
których dotyczy art. 2 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 2003/41/WE. Podczas 
określania dla celów tej dyrektywy, czy 
instytucja mieści się w ramach art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2003/41/WE, niestosowanie 
postanowień dyrektywy przez państwo 
członkowskie na mocy art. 5 dyrektywy 
2003/41/WE zostaje zignorowane.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze emerytalne powinny być wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy. Treść definicji 
należy poprawić, aby zapewnić, że małe, lokalne instytucje niobjęte dyrektywą IOPR z 
powodu prawa do decydowania na szczeblu krajowym, w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, nie będą musiały zwracać się o upoważnienie na mocy dyrektywy w 
sprawie ZAFI. 

Poprawka 366
Othmar Karas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instytucji objętych dyrektywą
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 

e) instytucja objęta postanowieniami art. 2 
ust. 1 dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 
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działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

2003 r. w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami, w 
tym zgodnie z postanowieniami art. 3 
dyrektywy 2003/41/WE, jednak z 
wykluczeniem wszelkich instytucji, 
których dotyczy art. 2 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 2003/41/WE. Podczas 
określania dla celów tej dyrektywy, czy 
instytucja mieści się w ramach art. 2 ust. 1 
dyrektywy 2003/41/WE, niestosowanie 
postanowień dyrektywy przez państwo 
członkowskie na mocy art. 5 dyrektywy 
2003/41/WE zostaje zignorowane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić treść definicji, aby zapewnić, że małe lokalne instytucje nieobjęte dyrektywą 
IOPR z powodu prawa władz krajowych do decydowania w tym zakresie nie będą musiały 
zwracać się o zezwolenie na podstawie dyrektywy o ZAFI – w celu ograniczenia obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 367
Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami;

e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru nad 
takimi instytucjami, pod warunkiem że nie 
działają jako AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna objąć fundusze emerytalne działające jako AFI.
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Poprawka 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instytucji objętych dyrektywą 
2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami;

e) krajowych, regionalnych i lokalnych 
rządów i organów bądź instytucji, które 
zarządzają funduszami wspierającymi 
systemy zabezpieczenia społecznego i 
systemy emerytalne;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie, że publiczne i niepubliczne instytucje i organy 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne i systemy emerytalne (łącznie z instytucjami 
pracowniczych programów emerytalnych) nie zostaną objęte ramami dyrektywy w sprawie 
ZAFI.

Poprawka 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) krajowych, regionalnych i lokalnych 
rządów i rządowych instrumentów 
inwestycyjnych oraz organów bądź 
instytucji, które zarządzają funduszami 
wspierającymi systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyłączyć organy rządowe oraz systemy zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne.
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Poprawka 370
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wszelkich osób bądź podmiotów, o ile 
inwestują one wyłącznie na własny 
rachunek;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z zasadą leżącą u podstaw proponowanego nowego podpunktu fa) 
przedstawionego w sprawozdaniu Gauzèsa, ale nie widzimy przyczyny, dla której miałaby się 
ona ograniczać do jakichś szczególnych kategorii podmiotów. Wszelkie podmioty bądź osoby 
działające wyłącznie na własny rachunek powinny zostać wykluczone z ram stosowania 
dyrektywy.

Poprawka 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) ZAFI zarządzających funduszami 
private equity bądź funduszami o 
charakterze zamkniętym;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie klauzuli o dalszym obowiązywaniu wyjątków po wprowadzeniu nowych 
przepisów (tzw. grandfathering), tj. wyłączenie istniejących ZAFI private equity i AFI private 
equity z zakresu dyrektywy jest zdecydowanie konieczne, jako że warunki dotyczące 
istniejących AFI private equity podlegały negocjacjom nieuwzględniającym kosztów i 
obowiązków, jakie dyrektywa nałoży na AFI. Jako że małe AFI private equity nie oddziałują 
na rynek wewnętrzny, mało prawdopodobne jest, by czerpały jakiekolwiek korzyści z praw 
paszportowych i możliwe, że będą zmuszone walczyć z obciążeniami związanymi z 
dostosowaniem do przepisów i zwiększonymi kosztami, takie AFI powinny pozostać nieobjęte 
zakresem dyrektywy.
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Poprawka 372
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym udzielono zezwoleń na mocy 
prawa krajowego, które świadczą usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania podlegającym 
przepisom krajowym i które są obecne na 
rynku wyłącznie w ich rodzimym państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Czysto krajowe AFI nie powodują ryzyka systemowego, jako że są one często rygorystycznie 
regulowanymi funduszami detalicznymi, w licznych przypadkach zarządzanymi podobnie do 
UCITS.

Poprawka 373
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania regulowanych na szczeblu 
krajowym, które znajdują się na rynku 
wyłącznie w rodzimych krajach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Czysto krajowe AFI nie powodują ryzyka systemowego, jako że są one często rygorystycznie 
regulowanymi funduszami detalicznymi, w licznych przypadkach zarządzanymi podobnie do 
UCITS.
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Poprawka 374
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) ZAFI świadczących usługi 
zarządzania wyłącznie na rzecz swoich 
przedsiębiorstw dominujących, swoich 
przedsiębiorstw zależnych lub innych 
przedsiębiorstw zależnych ich 
przedsiębiorstw dominujących;

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce wyklucza się zarządzających aktywami, którzy nie świadczą usług stronom 
trzecim.

Poprawka 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera ge) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ge) przedsiębiorstw zarządzanych 
wewnętrznie, które nie przyznają swoim 
akcjonariuszom praw umorzenia lub 
odkupu, inwestują przez dłuższy okres 
głównie w zbywalne papiery wartościowe, 
nie stosują dźwigni bądź stosują ją w 
ograniczonym stopniu, a także nie 
posiadają akcji znajdujących się na rynku 
regulowanym przepisami UE.

Or. en

Uzasadnienie

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
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the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Poprawka 376
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gf) programów uczestnictwa 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Programy uczestnictwa pracowników należy wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy.

Poprawka 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gf) programów uczestnictwa 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Z zakresu stosowania dyrektywy należy wyłączyć programy uczestnictwa pracowników.
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Poprawka 378
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gf) programów uczestnictwa 
pracowników.

Or. en

Poprawka 379
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gf) programów uczestnictwa 
pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się ze zmianami proponowanymi w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej i w sprawozdaniu Gauzèsa.

Poprawka 380
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gg) ZAFI związanych z AFI, których 
wszyscy inwestorzy są byłymi bądź 
obecnymi członkami, akcjonariuszami, 
dyrektorami, członkami zarządu, 
kierownikami bądź pracownikami
ZAFI lub jakiegokolwiek członka ich 
grupy i/lub udzielająych porad lub 
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świadczącymi usługi na rzecz
AFI lub ZAFI i/lub ZAFI i 
przedsiębiorstw z ich grupy i/lub innych 
dopuszczalnych beneficjentów 
podlegających programom pracowniczym;

Or. en

Uzasadnienie

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Poprawka 381
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gh) instytucji bądź organizacji 
znajdujących się pod kontrolą krajowych, 
regionalnych i lokalnych rządów i 
instytucji, które zarządzają funduszami 
wspierającymi systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne, jeżeli 
takie instytucje lub organizacje zarządzają 
jednym lub kilkoma AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyłącznie z zakresu dyrektywy publicznego kapitału inwestycyjnego.
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Poprawka 382
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gi) przedsiębiorstw zbiorowych, które 
podlegają odpowiednim regulacjom na 
mocy stosownego prawa krajowego 
państwa członkowskiego, w którym mają 
one siedzibę, i które są obecne na rynku 
wyłącznie w tym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 383
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gj) instrumentów specjalnego 
przeznaczenia utworzonych w celu 
zabezpieczenia pewnych aktywów.

Or. en

Poprawka 384
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gj) instrumentów zabezpieczających o 
specjalnym przeznaczeniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się ze zmianami proponowanymi w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej i w sprawozdaniu Gauzèsa.

Poprawka 385
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gk) branżowych firm holdingowych, które 
obracają swoimi udziałami na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych podlegających 
ich kontroli w celu realizacji branżowej 
strategii biznesowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy musi ograniczać się do ZAFI niosących ze sobą ryzyko systemowe. W innym 
przypadku trudno będzie należycie prowadzić zamierzony nadzór. Branżowe firmy 
holdingowe są właścicielami długoterminowymi bez planowanego terminu wycofania się i 
mają podejście branżowe do swoich holdingów. Takie przedsiębiorstwa nie stwarzają ryzyka 
systemowego i, o ile są notowane na giełdzie, podlegają obowiązującemu unijnemu prawu 
spółek, krajowym przepisom i zasadom dotyczącym obrotu giełdowego, co zapewnia 
inwestorom skuteczną ochronę. Dlatego powinny one zostać objęte wyłączeniem.

Poprawka 386
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera gl) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gl) publicznie notowanych trustów 
inwestycyjnych o charakterze zamkniętym
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Or. en

Uzasadnienie

Publicznie notowane spółki operujące trustami inwestycyjnymi o charakterze zamkniętym nie 
posiadają ZAFI i zarządzane są przez pracowników. Organ zarządzający odpowiedzialny 
wobec akcjonariuszy odpowiada za strategię w zakresie ryzyka i inwestycji.

Poprawka 387
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gm) ZAFI, o ile zarządzają oni co 
najmniej jednym AFI, którego jedynymi 
inwestorami są przedsiębiorstwa 
dominujące bądź przedsiębiorstwa zależne 
od ZAFI, albo inne przedsiębiorstwa 
zależne tych przedsiębiorstw 
dominujących, pod warunkiem, że żaden z 
powyższych inwestorów sam nie stanowi 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 388
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gm) ZAFI, o ile zarządzają oni co 
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najmniej jednym AFI, którego jedynymi 
inwestorami są przedsiębiorstwa 
dominujące bądź przedsiębiorstwa zależne 
od ZAFI, albo inne przedsiębiorstwa 
zależne tych przedsiębiorstw 
dominujących, pod warunkiem, że żaden z 
powyższych inwestorów sam nie stanowi 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 389
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gm) ZAFI, o ile zarządzają oni co 
najmniej jednym AFI, którego jedynymi 
inwestorami są sami ZAFI bądź pośrednie 
lub bezpośrednie przedsiębiorstwa 
dominujące lub przedsiębiorstwa zależne 
ZAFI, albo inne przedsiębiorstwa zależne 
tych pośrednich lub bezpośrednich 
przedsiębiorstw dominujących;

Or. en

Uzasadnienie

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
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investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Poprawka 390
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g n) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gn) ZAFI uprawnionych na mocy prawa 
krajowego do świadczenia usług 
zarządzania AFI będących w obrocie 
wyłącznie w rodzimym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 391
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g o) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

go) ZAFI zarządzających wyłącznie 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które inwestują wyłącznie 
w udziały i inne papiery wartościowe 
uprawniające do posiadania kapitału 
nienotowanej spółki bądź podobnych 
notowanych papierów, pod warunkiem, że
zobowiązani są do posiadania takich 
notowanych papierów wartościowych 
przez okres co najmniej [jednego roku].

Or. en
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Poprawka 392
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g p) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gp) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym udzielono zezwolenia na mocy 
prawa krajowego, świadczących usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania, które podlegają 
uregulowaniom krajowym i które są 
obecne na rynku wyłącznie w ich 
rodzimym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 393
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g p) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gp) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym udzielono zezwoleń na mocy 
prawa krajowego, świadczących usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania podlegającym 
uregulowaniom krajowym i które są 
obecne na rynku wyłącznie w ich 
rodzimym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Jako że nie istnieje potwierdzalna potrzeba uregulowania przepisami UE kwestii czysto 
krajowego zarządzania regulowanych funduszy inwestycyjnych bez wpływu systemowego i ich 
wprowadzania na rynek rodzimy, w projekcie dyrektywy wyrażone zostają obawy co do 
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zasady pomocniczości w art. 5 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(Traktatu WE).

Poprawka 394
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g p) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gp) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym udzielono zezwoleń na mocy 
prawa krajowego, które świadczą usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania podlegającym 
uregulowaniom krajowym i które są 
obecne na rynku wyłącznie w ich 
rodzimym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy stosowania zasady pomocniczości (art. 5 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej). Chodzi o wyłączenie z zakresu dyrektywy czysto krajowych AFI niemających 
zasięgu transgranicznego oraz ich jednostek zarządzających. 

Poprawka 395
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g p) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gp) przedsiębiorstw zarządzających, 
którym udzielono zezwoleń na mocy 
prawa krajowego, które świadczą usługi 
zarządzania przedsiębiorstwom 
zbiorowego inwestowania podlegającym 
uregulowaniom krajowy i mającym 
najwyżej pięciu inwestorów, które są 
obecne na rynku wyłącznie w rodzimym 
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państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g q) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gq) krajowych banków centralnych;

Or. en

Poprawka 397
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g q) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gq) krajowych banków centralnych;

Or. en
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Poprawka 398
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g q) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gq) krajowych banków centralnych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się ze zmianami proponowanymi w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej i w sprawozdaniu Gauzèsa.

Poprawka 399
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g r) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gr) krajowych, regionalnych i 
samorządowych oraz rządowych 
instrumentów inwestycyjnych oraz 
organów bądź instytucji, które zarządzają 
funduszami wspierającymi systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne, w przypadku gdy takie 
instytucje bądź organizacje zarządzają co 
najmniej jednym AFI;

Or. en
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Poprawka 400
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g s) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gs) krajowych, regionalnych i lokalnych 
rządów i organów bądź instytucji, które 
zarządzają funduszami wspierającymi 
systemy zabezpieczenia społecznego i 
systemy emerytalne;

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się ze zmianami proponowanymi w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej i w sprawozdaniu Gauzèsa.

Poprawka 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera gt) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gt) ZAFI, które zarządzają wyłącznie 
produktami inwestycyjnymi 
dopuszczonymi zgodnie z prawem 
krajowym i zbywanymi jedynie na rynku 
krajowym, na terytorium danego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

 W celu uniknięcia niezamierzonych i nieadekwatnych konsekwencji i zminimalizowania 
skutków ubocznych, należy nadal stosować w ograniczonym stopniu pewne wyłączenia. 
Najistotniejsze jest wyłączenie z zakresu stosowania produktów krajowych, ponieważ są one 
regulowane i zbywane wyłącznie na poziomie krajowym, nie stwarzają potencjalnego ryzyka 
systemowego i zapewniają odpowiednią ochronę konsumentów.
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Poprawka 402
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g u) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gu) branżowych firm holdingowych, które 
obracają swoimi udziałami na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej;

Or. en

Uzasadnienie

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Poprawka 403
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g v) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gv) ZAFI, o ile stanowią oni 
przedsiębiorstwo, którego strategia 
biznesowa polega na przejęciu kontroli 
lub objęciu wpływowej części udziałów w 
co najmniej jednym przedsiębiorstwie 
zależnym lub powiązanym, i które nie 
zostało utworzone w głównej mierze w 
celu generowania zysków dla inwestorów 
poprzez zbywanie swych przedsiębiorstw 
zależnych bądź powiązanych w z góry 
zaplanowanym terminie;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma sprawić, aby środki przewidziane w dyrektywie były bardziej proporcjonalne 
i aby nie zaszkodziły mniejszym podmiotom gospodarczym nieposiadającym znaczenia 
systemowego.

Poprawka 404
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g w) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gw) AFI zarządzanych wewnętrznie, które 
posiadają osobowość prawną, nie 
przyznają swoim akcjonariuszom praw 
umorzenia lub odkupu, inwestują przede 
wszystkim w zbywalne papiery 
wartościowe, nie stosują dźwigni lub 
stosują ją w ograniczonym stopniu, i 
których akcje wprowadzane są do obrotu 
na regulowanym rynku Unii 
Europejskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa właściwie nie obejmuje niektórych bardziej tradycyjnych spółek 
inwestycyjnych lub portfelowych, które, niebędąc zarejestrowane jako UCITS, są obecne na 
rynkach regulowanych, nie przyznają swym akcjonariuszom praw umorzenia lub odkupu i nie 
stosują dźwigni lub stosują ją w bardzo ograniczonym stopniu. Poza tym zagrożenia i cele 
związane z projektem dyrektywy, o ile uzasadnione w przypadku rzeczywistych AFI, w 
odniesieniu do spółek inwestycyjnych i portfelowych albo nie mogą być stosowane (np. ryzyko 
utraty płynności), albo już zostały objęte ramami regulacyjnymi (np. przejrzystość).
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Poprawka 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g w) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gw) AFI zarządzanych wewnętrznie, które 
posiadają osobowość prawną, nie 
przyznają swoim akcjonariuszom praw 
umorzenia lub odkupu, inwestują przede 
wszystkim w zbywalne papiery 
wartościowe, nie stosują dźwigni lub 
stosują ją w ograniczonym stopniu, i 
których akcje wprowadzane są do obrotu 
na regulowanym rynku UE;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g x) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gx) przedsiębiorstw zarządzanych 
wewnętrznie, które nie przyznają swoim 
akcjonariuszom praw umorzenia lub 
odkupu, inwestują przez dłuższy okres 
głównie w zbywalne papiery wartościowe, 
nie stosują dźwigni bądź stosują ją w 
ograniczonym stopniu, a także nie 
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posiadają akcji znajdujących się na rynku 
regulowanym przepisami UE.

Or. en

Uzasadnienie

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Poprawka 407
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g x) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gx) ZAFI, jeżeli zarządzają oni 
wewnętrznie zarządzanymi AFI, które nie 
przyznają swoim akcjonariuszom praw 
umorzenia lub odkupu, inwestują głównie 
w zbywalne papiery wartościowe, nie 
stosują dźwigni bądź stosują ją w 
ograniczonym stopniu, a także 
wprowadzają swoje akcje do obrotu na 
regulowanym rynku UE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma bezpośrednie zastosowanie do „Protokołu w sprawie stosowania zasady 
pomocniczości i proporcjonalności”, którego art. 5 wymaga, aby projekty przepisów 
europejskich uwzględniały potrzebę zminimalizowania wszelkich obciążeń dla podmiotów 
gospodarczych i dostosowania ich do zamierzonych celów. Stosowanie nowej dyrektywy w 
sprawie ZAFI do istniejących brytyjskich trustów inwestycyjnych jest niefortunnym, 
niezamierzonym skutkiem ubocznym podejścia „obejmującego wszystko”, jakiemu hołdowała 
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Komisja w trakcje sporządzania projektu dyrektywy i jest niewspółmierne z celami tej 
ostatniej.

Poprawka 408
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g y) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gy) ZAFI zarządzających co najmniej 
jednym AFI wyłącznie na rzecz swoich 
przedsiębiorstw dominujących albo dla 
swoich przedsiębiorstw zależnych lub dla
innych przedsiębiorstw zależnych ich 
przedsiębiorstw dominujących oraz 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
o charakterze zamkniętym notowanych na 
runku regulowanym, które podlegają 
postanowieniom dyrektyw 2001/34/WE, 
2004/109/WE lub 2003/71/WE.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI, którzy zarządzają AFI wyłącznie na rzecz ich przedsiębiorstw dominujących lub ich 
przedsiębiorstw zależnych, nie są jednostkami inwestowania zbiorowego i nie powinni 
podlegać regulacjom na mocy tej dyrektywy. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania o 
charakterze zamkniętym podlegają już przepisom wynikającym z CARD, dyrektywy 
prospektowej i dyrektywy w sprawie przejrzystości, a zatem powinny zostać wykluczone z 
zakresu przedmiotowej dyrektywy. Komisja powinna dokonać przeglądu tych dyrektyw, aby 
zapewnić przekrojowe podejście i uniknąć arbitrażu regulacyjnego.

Poprawka 409
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jedynie rozdział V – sekcja 2a 
niniejszej dyrektywy ma zastosowanie do 
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ZAFI zarządzających portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa w sumie nie 
przekraczają progu 1 mld EUR, gdy 
portfel AFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej i nie mają 
prawa do umorzeń, które mogłyby być 
wykonywane przez okres pięciu lat od daty 
utworzenia każdego AFI. Do celów 
obliczenia takich progów:
i) dodaje się portfeleAFI zarządzanych 
przez ZAFI bądź jednostkę zarządzającą 
oddelegowaną przez ZAFI, ale wyłącza się 
portfele, którymi ZAFI zarządza w 
ramach powierzenia zadań;
ii) progi mają zastosowanie raczej do 
łącznej wartości zobowiązań inwestora 
wobec AFI niż do kwoty zarządzanych 
aktywów.
ZAFI posiadający zezwolenie wydane 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, które 
uprawnia go do świadczenia usług 
zarządzania na rzecz jednego AFI lub 
większej ich liczby, może również 
wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI wśród 
inwestorów branżowych w Unii, na 
warunkach określonych w rozdziale VI i, 
we właściwych przypadkach, w art. 35.

Or. en

Uzasadnienie

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



PE438.497v02-00 62/120 AM\806449PL.doc

PL

Poprawka 410
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Dyrektywa ta nie ma zastosowania do 
ZAFI, jeżeli zarządzają oni co najmniej 
jednym AFI, którego jedynymi 
inwestorami są i) sami ZAFI, ii) 
przedsiębiorstwa dominujące lub zależne 
ZAFI, iii) inne przedsiębiorstwa zależne 
tych przedsiębiorstw dominujących lub iv) 
fundusze emerytalne związane z 
instytucjami wymienionymi w punktach i), 
ii) oraz iii), a także na rzecz których 
instytucje te dokonują dodatkowych 
płatności emerytalnych, pod warunkiem 
że żaden z tych inwestorów sam nie 
stanowi AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Oferowanie usług finansowych w ramach grupy przedsiębiorstw było historycznie zawsze 
wyłączone z ram europejskich przepisów finansowych. Takie wyłączenie będzie użyteczne dla 
wielu podmiotów wielonarodowych w Unii Europejskiej pod warunkiem, że jasne będzie, iż 
ich korporacyjne fundusze emerytalne zostaną objęte tym wyłączeniem.

Poprawka 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku ZAFI bez znaczenia 
systemowego zastosowanie mają tylko art. 
6a, 19-21 i 40-44 niniejszej dyrektywy. 

Or. en
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Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest opanowanie zagrożeń systemowych. Celem zminimalizowania 
skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem szablonowego podejścia (one-size-fits-all) 
mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie 
przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.

Poprawka 412
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W przypadku ZAFI bez znaczenia 
systemowego zastosowanie mają tylko art. 
6a, 19-21 i 40-44 niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest opanowanie zagrożeń systemowych. Celem zminimalizowania 
skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem szablonowego podejścia (one-size-fits-all) 
mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie 
przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.

Poprawka 413
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Przepisy szczegółowe dotyczące AFI 
zarządzanych osobiście, będących 
przedmiotem obrotu na rynkach 

regulowanych
Zarządzane osobiście AFI, których akcje 
są przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym w UE, nie przyznają swoim 
akcjonariuszom praw umorzenia lub 
odkupu, inwestują przede wszystkim w 
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zbywalne papiery wartościowe i nie 
stosują dźwigni lub stosują ją w 
ograniczonym stopniu, podlegają 
następującym przepisom szczegółowym:
1. Art. 6 ust. 1 lit. c) ma zastosowanie 
tylko do tych akcjonariuszy posiadających 
znaczny pakiet akcji, którzy są 
reprezentowani w radzie nadzorczej AFI, 
albo też w inny sposób wywierają lub 
usiłują wywierać wpływ na radę 
nadzorczą lub zarząd danego AFI.
2. Artykuł 12 nie ma zastosowania.
3. Będą one podlegać standardom 
rachunkowości i zasad wyceny mających 
zastosowanie do przedsiębiorstw będących 
przedmiotem obrotu na rynkach 
regulowanych, zamiast art. 16 [wycena 
ZAFI]. 
4. Art. 17 ma zastosowanie tylko do akcji i 
innych papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynkach 
zorganizowanych lub regulowanych. AFI 
zarządzane osobiście będą uprawnione do 
wykorzystywania więcej niż jednego 
depozytariusza lub powiernika. 

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten zabezpieczy szczególny charakter zarządzanych osobiście AFI, zapewniając lepsze 
stosowanie dyrektywy.

Poprawka 414
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 

skreślony
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zakresem dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
do przepisów. 

Poprawka 415
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
do przepisów.
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Poprawka 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartości progowe zostają zniesione, zob. poprawka do art. 2 ust. 2.

Poprawka 417
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartości progowe zostały zniesione poprawką 27.
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Poprawka 418
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), prawo 
do traktowania jak ZAFI objęci zakresem 
dyrektywy.

skreślony

Or. de

Poprawka 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy są wykluczeni z zakresu 
niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 2 lit. 
ba) lub którzy podlegają łagodniejszym 
warunkom ustanowionym w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania na zasadzie 
dobrowolności jak ZAFI objęci zakresem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość dobrowolnego wyboru.
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Poprawka 420
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), prawo 
do jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI z przeznaczeniem dla inwestorów 
branżowych na warunkach niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem, że są oni 
uprawnieni zgodnie z prawem krajowym 
państwa członkowskiego pochodzenia i 
dostarczą właściwym organom państwa 
członkowskiego informacje, o których 
mowa w art. 31 i 33, a inwestorom 
informacje, o których mowa w art. 20.

Or. en

Poprawka 421
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a) lub 
którzy są wykluczeni z zakresu niniejszej 
dyrektywy zgodnie z ust. 2 lit. j), prawo do 
traktowania jak ZAFI objęci zakresem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki zarządzające i fundusze, które podlegają prawu krajowemu, oraz jeżeli 
jednostki/udziały funduszu rozprowadzane są wyłącznie na szczeblu krajowym, powinny być 
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wyłączone z zakresu dyrektywy ZAFI, lecz powinny zachować prawo dobrowolnego wyboru.

Poprawka 422
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a) lub 
którzy są wykluczeni z zakresu niniejszej 
dyrektywy zgodnie z ust. 2 lit. aa), prawo 
do traktowania jak ZAFI objęci zakresem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli są wykluczeni z zakresu niniejszej dyrektywy, ZAFI zarządzający funduszami 
regulowanymi na poziomie krajowym i wprowadzający je do obrotu wyłącznie w swym 
państwie członkowskim pochodzenia powinni mieć możliwość dobrowolnego wyboru.

Poprawka 423
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
prawo do traktowania jak ZAFI objęci 
zakresem dyrektywy.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2 lit. a), prawo 
do traktowania jak ZAFI objęci zakresem 
dyrektywy oraz do jednostek uczestnictwa 
lub udziałów w AFI z przeznaczeniem dla 
inwestorów branżowych na warunkach 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem, że 
są oni uprawnieni zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskiego 
pochodzenia i dostarczą właściwym 



PE438.497v02-00 70/120 AM\806449PL.doc

PL

organom państwa członkowskiego 
informacje, o których mowa w art. 31 i 33, 
a inwestorom informacje, o których mowa 
w art. 20.

Or. en

Poprawka 424
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2a), w 
odniesieniu do AFI, które a) nie stosują 
dźwigni finansowej i b) w których prawa 
do umorzeń nie mogą być wykonywane 
przez okres pięciu lat od daty utworzenia 
AFI, podlegają tylko przepisom 
określonym w art. 1-10, 15, 19, 20, 21 ust. 
3 i 31-34 oraz rozdziału VIII i IX, a nie 
żadnym innym przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 425
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ZAFI, którzy nie osiągają wartości 
progowej określonej w ust. 2a), w 
odniesieniu do AFI, które a) nie stosują 
dźwigni finansowej i b) w których prawa 
do umorzeń nie mogą być wykonywane 
przez okres pięciu lat od daty utworzenia 
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AFI, podlegają tylko przepisom 
określonym w art.  1-3, 4-8, 9, 10, 15, 19, 
20, 21 ust. 3, 31, 32, 33 oraz 34  rozdziału 
VIII i IX, a nie żadnym innym przepisom 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dyrektywy stanowi dokładnie, że fundusze private equity „nie przyczyniły się do 
zwiększenia ryzyka makroostrożnościowego”. Artykuły mające na celu kontrolowanie ryzyka 
systemowego lub w inny sposób nieodpowiednie dla tego rodzaju funduszy nie powinny mieć 
zastosowania do ZAFI private equity i AFI private equity.

Poprawka 426
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
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do przepisów. 

Poprawka 427
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące funduszy zabezpieczających i niepublicznego rynku kapitałowego muszą 
obejmować wszystkie fundusze i ich jednostki zarządzające bez pozostawiania luk. Założenie, 
że fundusze niepublicznego rynku kapitałowego nie stosują dźwigni finansowej, co 
uzasadniałoby wyższe progi, jest nierealistyczne. Progi i wyłączenia de minimis stanowią 
zachętę do prowadzenia przez ZAFI kreatywnej księgowości w celu uniknięcia stosowania się 
do przepisów. 

Poprawka 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze skreślony
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w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.
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

Wartości progowe zostają zniesione;  zob. poprawka do art. 2 ust. ,2. 

Poprawka 429
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

skreślony

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

Or. en
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Uzasadnienie

Te środki wykonawcze są zbędne. 

Poprawka 430
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Wartości progowe zostały zniesione poprawką 27. 

Poprawka 431
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze w celu określenia procedur 
pozwalających ZAFI zarządzającym 
portfelami AFI, których zarządzane 
aktywa nie przekraczają wartości 

skreślony
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progowej określonej w ust. 2 lit. a), 
korzystać z prawa, o którym mowa w ust. 
3.
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. de

Poprawka 432
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

4. Komisja może ustalić, w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c, środki w celu określenia procedur 
pozwalających ZAFI zarządzającym 
portfelami AFI, których zarządzane aktywa 
nie przekraczają wartości progowej 
określonej w ust. 2 lit. a), korzystać z 
prawa, o którym mowa w ust. 3.

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.
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Poprawka 433
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c w celu 
dostosowania wymogów dotyczących 
zarządzania płynnością, wyceny, 
ujawniania informacji inwestorom 
mających zastosowanie do ZAFI 
zarządzających funduszami private equity, 
funduszami inwestującymi na rynku 
nieruchomości oraz AFI o szczególnym 
charakterze w odniesieniu do wielkości i 
liczby inwestorów branżowych, i które nie 
stanowią ryzyka systemowego.  
Dostosowania te uwzględniają istniejące 
prawa krajowe oraz prawodawstwo UE 
mające zastosowanie do tych produktów.

Or. en

Poprawka 434
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
w celu określenia procedur pozwalających 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają wartości progowej określonej 
w ust. 2 lit. a), korzystać z prawa, o którym 
mowa w ust. 3.

4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c w celu 
określenia procedur pozwalających ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają 
wartości progowej określonej w ust. 2 lit. 
a), korzystać z prawa do traktowania jak 
ZAFI objęci zakresem dyrektywy. Akty te 
uwzględniają wielkość i charakter owych 
ZAFI i nie wymagają, by podlegały one 
żadnym innym przepisom niniejszej 
dyrektywy, niż określonym w art. 1- 3, 4-
8, 9, 10, 15, 19, 20, 21 ust. 3, 31, 32, 33 i 
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34 oraz rozdziale VIII i IX.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie środki nakładane przez Komisję na małe ZAFI powinny uwzględniać ich charakter i 
nie powinny nakładać na te ZAFI więcej uciążliwych wymogów oraz być ograniczone do 
wymienionych artykułów. Szczególnie ważne jest, by tego rodzaju małe ZAFI, z których wiele 
koncentruje się w zakresie private equity na kapitale venture oraz zapewnianiu bardzo 
potrzebnych środków i wiedzy fachowej nowym i rozwijającym się przedsiębiorstwom, nie 
powinny podlegać ścisłym uregulowaniom, jeżeli wybiorą objęcie zakresem dyrektywy.

Poprawka 435
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c 
uwzględniające dalsze okoliczności, w 
których ZAFI i AFI, którymi zarządzają, 
nie muszą podlegać niniejszej dyrektywie, 
czy to w stopniu ogólnym, czy też w 
odniesieniu do szczegółowych przepisów 
niniejszej dyrektywy, ponieważ 
okoliczności te nie stanowią ryzyka 
systemowego lub nie wymagają poziomu 
ochrony inwestorów przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie środki nakładane przez Komisję na małe ZAFI powinny uwzględniać ich charakter i 
nie powinny nakładać na te ZAFI więcej uciążliwych wymogów oraz być ograniczone do 
wymienionych artykułów. Szczególnie ważne jest, by tego rodzaju małe ZAFI, z których wiele 
koncentruje się w zakresie private equity na kapitale venture oraz zapewnianiu bardzo 
potrzebnych środków i wiedzy fachowej nowym i rozwijającym się przedsiębiorstwom, nie 
powinny podlegać ścisłym uregulowaniom, jeżeli wybiorą objęcie zakresem dyrektywy.
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Poprawka 436
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Bez uszczerbku dla prawa powierzania 
funkcji przyznanego w ramach art. 18, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
każdy AFI objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy miał jeden ZAFI 
odpowiedzialny za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy.
ZAFI stanowią zewnętrzną jednostkę 
zarządzającą, która ma osobowość prawną 
nadaną przez AFI lub w imieniu AFI 
(wyznaczony ZAFI) i która poprzez 
wyznaczenie jest odpowiedzialna za 
zarządzanie całym portfelem AFI.

Or. en

Poprawka 437
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), które pozyskuje kapitał 
poprzez wprowadzanie do obrotu udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w tym 
przedsiębiorstwie zbiorowego 
inwestowania wśród inwestorów 
branżowych, aby inwestować go zgodnie z 
określoną polityką inwestycyjną i zasadą 
dywersyfikacji ryzyka, na rachunek tych 
inwestorów, lecz nieobejmujące żadnej 
jednostki inwestycyjnej typu zamkniętego 
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lub żadnej formy jednostki korporacyjnej, 
ani żadnej jednostki wymagającej
zezwolenia na prowadzenie działalności 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/.../WE 
[dyrektywy UCITS], żadnego 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, w którym, zgodnie z jego 
dokumentami statutowymi, przede 
wszystkim na zarządzającym spoczywa 
odpowiedzialność za przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania lub za jednego z 
jego członków, ani żadnego 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, którego inwestorzy 
składają się wyłącznie z innych AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Poprawka 438
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), które pozyskuje kapitał 
poprzez wprowadzanie do obrotu udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w tym 
przedsiębiorstwie zbiorowego 
inwestowania wśród inwestorów 
branżowych, aby inwestować wpływy 
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zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów, lecz 
nieobejmujące żadnej jednostki 
inwestycyjnej typu zamkniętego lub żadnej 
formy jednostki korporacyjnej, ani żadnej
jednostki wymagającej zezwolenia na 
prowadzenie działalności zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2009/.../WE [dyrektywy 
UCITS], żadnego przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania, w którym, 
zgodnie z jego dokumentami statutowymi, 
przede wszystkim na zarządzającym 
spoczywa odpowiedzialność za 
przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania lub za jednego z jego 
członków, ani żadnego przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania, którego 
inwestorzy składają się wyłącznie z innych 
AFI;

Or. en

Poprawka 439
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), które pozyskuje kapitał 
poprzez wprowadzanie do obrotu udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w tym 
przedsiębiorstwie zbiorowego 
inwestowania wśród inwestorów 
branżowych, aby inwestować wpływy 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów, lecz 
nieobejmujące żadnej jednostki typu 
zamkniętego lub żadnej formy jednostki 
korporacyjnej, ani żadnej jednostki 
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wymagającej zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS], żadnego 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, w którym, zgodnie z jego 
dokumentami statutowymi, przede 
wszystkim na zarządzającym spoczywa 
odpowiedzialność za przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania lub za jednego z 
jego członków, ani żadnego 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, którego inwestorzy 
składają się wyłącznie z innych AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze powinny być klasyfikowane jako AFI tylko wtedy, gdy są aktywnie oferowane na 
rynku i działają w oparciu o dywersyfikację ryzyka. Narzędzia typu zamkniętego i 
korporacyjnego nie powinny podlegać tym zasadom. Podobnie, fundusze zarządzane 
osobiście nie powinny zostać tym objęte, ponieważ nie są prowadzone przez strony trzecie. 
Struktury podstawowe/powiązane nie powinny podlegać podwójnym regulacjom i dlatego 
fundusze, które inwestują w inne AFI powinny być wyraźnie wykluczone z zakresu stosowania 
dyrektywy.

Poprawka 440
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) alternatywny fundusz inwestycyjny” lub 
AFI oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania, które pozyskuje kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów, w tym 
subfundusze tego rodzaju 
przedsiębiorstwa, i które nie wymaga 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/.../WE 
[dyrektywy UCITS];
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Or. en

Uzasadnienie

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Poprawka 441
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest
pozyskiwanie kapitału od wielu 
inwestorów, aby inwestować go zgodnie z 
określoną polityką inwestycyjną na 
rachunek tych inwestorów, i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/65/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie specyfiki inwestowania zbiorowego w ramach definicji 
AFI.
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Poprawka 442
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze),

i) które pozyskuje kapitał od wielu 
inwestorów, aby inwestować go zgodnie z 
określoną polityką inwestycyjną i zasadą 
dywersyfikacji ryzyka, na rachunek tych 
inwestorów; oraz
ii) które nie wymaga zezwolenia na 
prowadzenie działalności zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2009/65/WE;

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie umożliwia bardziej dokładną definicję AFI. Patrz także art. 3 zmienionej 
kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r.

Poprawka 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa, fundusze dla 
jednego inwestora oraz rachunki 
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działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

zarządzane na zasadzie dźwigni 
finansowej, i które nie wymaga zezwolenia 
na prowadzenie działalności zgodnie z art. 
5 dyrektywy 2009/65/WE [dyrektywy 
UCITS];

Or. en

Poprawka 444
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w aktywa i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/.../WE [dyrektywy UCITS]; 

a) „alternatywny fundusz inwestycyjny” 
lub AFI oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania (w tym jego 
subfundusze), którego celem jest zbiorowe 
inwestowanie w portfel aktyw i które nie 
wymaga zezwolenia na prowadzenie 
działalności zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2009/65/WE [dyrektywy UCITS]; 

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.

Poprawka 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „ZAFI bez znaczenia systemowego” 
oznacza ZAFI zarządzającego portfelami 
AFI, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
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posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji, gdy łączna wartość 
poszczególnych zarządzanych aktywów, w 
tym aktywów nabytych z wykorzystaniem 
dźwigni finansowej, nie przekracza 100 
mln EUR, a łącznie progu w wysokości 
250 mln EUR lub 500 mln EUR, gdy 
portfel AFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej i w których 
prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres 5 lat od daty 
utworzenia danego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem dyrektywy jest opanowanie zagrożeń systemowych. Celem zminimalizowania 
skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem szablonowego podejścia (one-size-fits-all) 
mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie 
przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.

Poprawka 446
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „ZAFI bez znaczenia systemowego” 
oznacza ZAFI zarządzającego portfelami 
AFI, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest 
powiązany poprzez wspólne zarządzanie 
lub kontrolę albo poprzez znaczny, 
posiadany bezpośrednio lub pośrednio, 
pakiet akcji, gdy łączna wartość 
poszczególnych zarządzanych aktywów, w 
tym aktywów nabytych z wykorzystaniem 
dźwigni finansowej, nie przekracza 100 
mln EUR, a łącznie progu w wysokości 
500 mln EUR lub 1 mld EUR, gdy portfel 
AFI składa się z AFI, które nie stosują 
dźwigni finansowej i w których prawa do 
umorzeń nie mogą być wykonywane przez 
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okres 5 lat od daty utworzenia danego 
AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Uważa za nieuzasadnione ewentualne powstanie w wyniku obecnie proponowanej dyrektywy 
„skutków ubocznych”. Jako że wiele produktów objętych ramami dyrektywy dotyczącej ZAFI 
regulowanych jest na mocy odpowiednich przepisów krajowych, powinniśmy wzmocnić nasze 
działania regulacyjne w celu zlikwidowania odczuwalnych luk w przepisach.

Poprawka 447
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „system rejestracji lub system indirect 
holding” oznacza udział depozytariusza 
lub strony trzeciej, której powierzył, 
bezpośrednio lub pośrednio, funkcje 
określone w art. 17 ust. 1 lit. b) zgodnie z 
wymogami ustanowionymi w art. 17 ust. 4 
akapit drugi, w regulowanym centralnym 
depozycie papierów wartościowych lub 
regulowanym międzynarodowym 
depozycie papierów wartościowych;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to pozwala na sprecyzowanie na poziomie 2, czy i w jakich okolicznościach 
depozytariusz musi „powierzyć” funkcje stronie trzeciej, w tym zwłaszcza brokerom 
ubezpieczeniowym i agentom zajmującym się transferami i rejestrami funduszy celowych.
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Poprawka 448
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 
stała działalność polega na zarządzaniu
AFI lub większą ich liczbą;

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, która zarządza AFI 
lub większą ich liczbą i jest 
odpowiedzialna za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy, i która, w zależności 
od formy prawnej AFI, może sama 
stanowić AFI lub jednostkę zewnętrzną;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z niniejszą dyrektywą na każdy AFI należy udzielać zezwolenia tylko jednemu ZAFI.

Poprawka 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 
stała działalność polega na zarządzaniu
AFI lub większą ich liczbą;

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, która zarządza AFI 
lub większą ich liczbą i jest 
odpowiedzialna za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy, i która, w zależności 
od formy prawnej AFI, może sama 
stanowić AFI lub jednostkę zewnętrzną;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z niniejszą dyrektywą na każdy AFI należy udzielać zezwolenia tylko jednemu ZAFI.
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Poprawka 450
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 
stała działalność polega na zarządzaniu
AFI lub większą ich liczbą;

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, która odpowiada 
za zarządzanie AFI lub większą ich liczbą 
oraz za zgodność z wymogami niniejszej 
dyrektywy, i która może sama stanowić 
AFI, chyba że wyznaczyła jednostkę 
zewnętrzną;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest przejrzysta definicja w celu umożliwienia funduszom o odmiennych strukturach 
dysponowania realnym ZAFI. Dotyczy to w szczególności funduszy zarządzanych osobiście 
lub wewnętrznie.

Poprawka 451
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 
stała działalność polega na zarządzaniu
AFI lub większą ich liczbą;

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, która jest 
odpowiedzialna za zarządzanie AFI lub 
większą ich liczbą i która, w zależności od 
formy prawnej AFI, może sama stanowić 
AFI lub zewnętrzną jednostkę 
zarządzającą;

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie AFI i może być tylko osobą prawną. 
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Dyrektywa musi uwzględniać różne struktury funduszy. W zależności od formy prawnej ZAFI 
może być AFI lub jednostką zewnętrzną.

Poprawka 452
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 
stała działalność polega na zarządzaniu
AFI lub większą ich liczbą;

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, która jest 
odpowiedzialna za zarządzanie AFI lub 
większą ich liczbą i która, w zależności od 
formy prawnej AFI, może sama stanowić 
AFI lub jednostkę zewnętrzną;

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie AFI i może być tylko osobą prawną. 
Dyrektywa musi uwzględniać różne struktury funduszy. W zależności od formy prawnej ZAFI 
może być AFI lub jednostką zewnętrzną.

Poprawka 453
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie bardziej praktycznego i niezależnego procesu wyceny 
wszystkich rodzajów aktywów, odpowiednio do ich postaci i organizacji samego AFI.

Poprawka 454
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 455
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI posiadającą 
zezwolenie właściwego organu i przezeń 
nadzorowaną;

Or. en
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Uzasadnienie

Taksatorzy muszą posiadać zezwolenie i być nadzorowani.

Poprawka 456
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną, która dokonuje wyceny aktywów 
lub określa wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

Or. en

Uzasadnienie

„Przedsiębiorstwo” jest „osobą prawną” i dlatego należy to wykreślić. Należy również 
zaznaczyć, że nie jest uważane za właściwe, jak zaproponowano w poprawkach 3.6 i 65 w 
sprawozdaniu Gauzèsa, by taksator musiał „posiadać zezwolenie i być nadzorowany przez 
właściwy organ”, ponieważ żadne państwo członkowskie nie reguluje obecnie dokonywania 
wyceny, ani nie zamierza tego regulować w przyszłości.

Poprawka 457
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „taksator” oznacza osobę prawną lub 
fizyczną lub przedsiębiorstwo, która lub 
które dokonują wyceny aktywów lub 
określają wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI;

c) „taksator” oznacza osobę prawną 
posiadającą zezwolenie właściwego 
organu, w tym ZAFI, i przezeń 
nadzorowaną, która dokonuje wyceny 
aktywów lub określa wartość udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI;

Or. en
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Poprawka 458
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „zadanie depozytariusza” oznacza 
niezależną funkcję przechowywania 
instrumentów finansowych, przyjmowania 
płatności dokonywanych przez inwestorów 
oraz weryfikacji własności aktywów, w 
które inwestuje AFI;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 459
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługi zarządzania” oznaczają 
działalność polegającą na zarządzaniu i 
administrowaniu AFI lub większą ich 
liczbą w imieniu co najmniej jednego 
inwestora; 

d) usługi zarządzania” oznaczają 
działalność określoną w art. 4a i 
załączniku II dyrektywy 2009/65/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do istniejącego prawa Wspólnoty (UCITS) i sprecyzowanie definicji.
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Poprawka 460
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługi zarządzania” oznaczają 
działalność polegającą na zarządzaniu i 
administrowaniu AFI lub większą ich 
liczbą w imieniu co najmniej jednego 
inwestora; 

d) „usługi zarządzania” oznaczają 
działalność zarządczą określoną w art. 4a i 
załączniku;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie definicji „usług zarządzania” do dyrektywy 
UCTIS IV w celu stworzenia spójnych ram regulacyjnych dla całego europejskiego sektora 
funduszy. Szczegóły w uzasadnieniu poprawki do artykułu 4a (nowy).

Poprawka 461
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługi zarządzania” oznaczają 
działalność polegającą na zarządzaniu i 
administrowaniu AFI lub większą ich 
liczbą w imieniu co najmniej jednego 
inwestora; 

d) „usługi zarządzania” oznaczają 
działalność polegającą na zarządzaniu AFI 
lub większą ich liczbą;

Or. en

Poprawka 462
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „usługi zarządzania” oznaczają d) „zarządzanie” oznacza funkcje 
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działalność polegającą na zarządzaniu i 
administrowaniu AFI lub większą ich 
liczbą w imieniu co najmniej jednego 
inwestora; 

określone w załączniku;

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik ten opiera się na stosownym załączniku w dyrektywie UCTIS IV. Zob. również 
sprawozdanie Gauzèsa (poprawka nr 37).

Poprawka 463
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza
bezpośrednią lub pośrednią publiczną 
ofertę lub plasowanie, z inicjatywy ZAFI 
lub w imieniu ZAFI, jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę w 
Unii;

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określającymi 
przepisy wyjaśniające okoliczności, w 
których wprowadzanie do obrotu 
określone w lit. e) uznawane jest za 
wprowadzanie do obrotu z inicjatywy 
ZAFI, biorąc pod uwagę środki 
komunikacji z inwestorami oraz formę i 
treść dostępnych informacji na temat AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

W istniejącym prawie unijnym i krajowym „wprowadzanie do obrotu” interpretowane jest 
zazwyczaj jako „aktywne wprowadzanie do obrotu”, ponieważ jedynie zezwolenie na aktywne 
wprowadzanie do obrotu jest możliwe do wyegzekwowania.
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Poprawka 464
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę w
Unii, lecz nie oznacza (i) niezamówionej 
oferty lub zachęty, ani (ii) żadnej oferty 
lub zachęty złożonej legalnie w państwie 
członkowskim w ramach prawa tego 
państwa członkowskiego innego niż 
wszelkie przepisy wdrażające niniejszą 
dyrektywę. 

Or. en

Uzasadnienie

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Poprawka 465
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
bezpośrednią lub pośrednią ofertę lub 
plasowanie, z inicjatywy ZAFI lub w 
imieniu ZAFI, jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI, którymi zarządza,
których adresatem są inwestorzy mający 
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plasowania; siedzibę w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie zmniejszyć znacząco możliwości inwestowania przez inwestorów z UE, zakup z 
inicjatywy klientów branżowych/na zasadzie reverse enquiries nie powinien być objęty 
definicją „wprowadzania do obrotu” oraz powinien być poza zakresem dyrektywy. Inwestorzy 
branżowi posiadają wiedzę fachową umożliwiającą podjęcie decyzji o najbardziej 
odpowiednich dla nich inwestycjach. Definicja powinna obejmować tylko aktywne 
wprowadzanie do obrotu.

Poprawka 466
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) wprowadzanie do obrotu” oznacza 
bezpośrednią lub pośrednią publiczną 
ofertę lub plasowanie, z inicjatywy ZAFI,
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę w Unii;

Or. en

Poprawka 467
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
aktywną publiczną ofertę lub plasowanie 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę w Unii. Zapytania 
inwestorów do ZAFI lub dodatkowe 
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plasowania; subskrypcje od istniejących inwestorów 
nie są objęte tą definicją.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie zakazuje tzw. zapytań typu „reverse inquiries”, przy czym zaawansowani 
inwestorzy mogą zabiegać o informacje u zarządzających na temat ich AFI.

Poprawka 468
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie –
z inicjatywy ZAFI lub pośrednika 
odpowiedzialnego za dystrybucję –
jednostek uczestnictwa lub udziałów 
w AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę w Unii, lecz nie oznacza: 
i) niezamówionej oferty lub (ii) żadnej 
oferty lub zachęty złożonej legalnie w
państwie członkowskim w ramach prawa 
tego państwa członkowskiego innego niż 
wszelkie przepisy wdrażające niniejszą 
dyrektywę.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z przedefiniowaniem „wprowadzania do obrotu” dyrektywa pozwoliłaby krajowym 
systemom prywatnego plasowania na dalsze istnienie, obok dyrektywy, nie piętrząc barier 
protekcjonistycznych i umożliwiając większym inwestorom wybór i dywersyfikację ich 
możliwości inwestowania. Niezamówione oferty nie powinny być objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 469
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
ofertę lub plasowanie z inicjatywy AFI lub 
ZAFI jednostek uczestnictwa lub udziałów 
w AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Eliminuje zakaz niezamówionych (pasywnych) inwestycji.

Poprawka 470
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
bezpośrednią lub pośrednią publiczną 
ofertę lub plasowanie, z inicjatywy ZAFI,
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie dystrybucji projekt dyrektywy powinien ograniczać się do publicznej oferty. 
Porozumienia dwustronne pomiędzy funduszami zarządzającymi i inwestorami w oparciu o 
istniejące systemy „plasowania prywatnego” nie powinny być objęte zakresem stosowania 
dyrektywy.
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Poprawka 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę 
we Wspólnocie, niezależnie od tego, kto 
jest inicjatorem takiej oferty lub 
plasowania;

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
ofertę lub plasowanie jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI, których 
adresatem są inwestorzy mający siedzibę w
Unii, niezależnie od tego, kto jest 
inicjatorem takiej oferty lub plasowania;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby odniesienia się do „publicznych” ofert: wystarczy zwykła oferta.

Poprawka 472
Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „AFI oferowany inwestorom” oznacza 
każdy AFI, który otrzymuje fundusze od 
inwestorów mający siedzibę w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 2.



PE438.497v02-00 100/120 AM\806449PL.doc

PL

Poprawka 473
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „rodzime państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
ZAFI otrzymał zezwolenie na 
prowadzenie działalności, o którym mowa 
w art. 6;

h) „rodzime państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
siedzibę ma AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z następnymi poprawkami.

Poprawka 474
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „rodzime państwo członkowskie 
depozytariusza” oznacza:
i) jeżeli depozytariusz jest instytucją 
kredytową posiadającą zezwolenie na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE, rodzime 
państwo członkowskie w rozumieniu art. 4 
ust. 7 tej dyrektywy;
ii) jeżeli depozytariusz jest 
przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE, rodzime państwo 
członkowskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 20 lit. a) tej dyrektywy;
iii) jeżeli depozytariusz jest osobą prawną 
określoną w art. 17 ust. 3 lit. c) lub d) 
mającą siedzibę w Unii, państwo 
członkowskie, w którym znajduje się jego 
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siedziba statutowa;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 475
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „rodzime państwo członkowskie 
depozytariusza” oznacza:
i) jeżeli depozytariusz jest instytucją 
kredytową posiadającą zezwolenie na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE, rodzime 
państwo członkowskie określone w art. 4 
ust. 7 tej dyrektywy;
ii) jeżeli depozytariusz jest 
przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającą zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE, rodzime państwo 
członkowskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 20 lit. a) tej dyrektywy;
iii) jeżeli AFI ma siedzibę w kraju trzecim, 
kraj, w którym depozytariusz posiada 
zezwolenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b);

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji rodzimego państwa członkowskiego depozytariusza jest niezbędne, 
ponieważ obecnie zaproponowano trzy kategorie.
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Poprawka 476
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „przyjmujące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, inne niż 
rodzime państwo członkowskie, w którym 
ZAFI świadczy usługi zarządzania na 
rzecz AFI lub wprowadza do obrotu 
udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI; 

i) „przyjmujące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
AFI oferowany jest inwestorom;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi i następnymi poprawkami.

Poprawka 477
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „właściwe organy” oznaczają organy 
krajowe, które na mocy przepisów 
ustawowych lub wykonawczych są 
uprawnione do nadzorowania ZAFI;

j) „właściwe organy” oznaczają organy 
krajowe i Unii Europejskiej, które na 
mocy przepisów ustawowych lub 
wykonawczych są uprawnione do 
nadzorowania AFI i ich ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna uwzględniać nowe ramy nadzoru na szczeblu europejskim.
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Poprawka 478
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „właściwe organy” oznaczają organy 
krajowe, które na mocy przepisów 
ustawowych lub wykonawczych są 
uprawnione do nadzorowania ZAFI;

j) „właściwe organy” oznaczają organy 
krajowe, które na mocy przepisów 
ustawowych lub wykonawczych są 
uprawnione do nadzorowania ZAFI; jeżeli 
ZAFI zarządza AFI w więcej niż trzech 
państwach członkowskich, organem 
właściwym jest Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
(ESMA);

Or. de

Uzasadnienie

Krajowy organ nadzoru nie może zapewnić odpowiedniego nadzoru w przypadku 
ponadgranicznej działalność ZAFI. W tym przypadku przeniesienie kompetencji na 
wspólnotowy organ nadzoru wydaje się zasadne, ponieważ AFI, w przeciwieństwie do innych 
podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym, ma ograniczony zasięg 
regionalny.

Poprawka 479
Syed Kamall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „właściwe organy depozytariusza” 
oznacza

i) jeżeli depozytariusz jest instytucją 
kredytową posiadającą zezwolenie na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE, właściwe 
organy określone w art. 4 ust. 4 tej 
dyrektywy;



PE438.497v02-00 104/120 AM\806449PL.doc

PL

ii) jeżeli depozytariusz jest 
przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE, rodzime państwo 
członkowskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 22 tej dyrektywy;
iii) jeżeli depozytariusz jest osobą prawną 
określoną w art. 17 ust. 3 lit. c) mającą 
siedzibę w Unii, organy krajowe państwa 
członkowskiego, które są uprawnione w 
drodze przepisów ustawowych lub 
wykonawczych do nadzorowania takich 
osób prawnych;

Or. en

Uzasadnienie

Po zakończeniu prac nad art. 17 należy wprowadzić zmiany wtórne. Definicja depozytariusza 
może okazać się niezbędna w celu zapewnienia, że nie ma wyraźnych lub ukrytych 
obowiązków nałożonych przez środki wykonawcze lub orzecznictwo poszczególnych państw 
członkowskich zwiększających obowiązki określone w dyrektywie w sprawie ZAFI.

Poprawka 480
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „właściwe organy depozytariusza” 
oznacza

i) jeżeli depozytariusz jest instytucją 
kredytową posiadającą zezwolenie na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE, właściwe 
organy określone w art. 4 ust. 4 tej 
dyrektywy;
ii) jeżeli depozytariusz jest 
przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE, rodzime państwo 
członkowskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 22 tej dyrektywy;
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iii) jeżeli AFI ma siedzibę w kraju trzecim, 
organy krajowe kraju, w którym 
depozytariusz posiada zezwolenie zgodnie 
z art. 17 ust. 3 lit. b);

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji właściwych organów depozytariusza jest niezbędne, ponieważ obecnie 
zaproponowano trzy kategorie.

Poprawka 481
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi; poziom dźwigni finansowej 
poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Poprawka 482
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi; poziom dźwigni finansowej 
poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Poprawka 483
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
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finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi; poziom dźwigni finansowej 
poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;

Or. en

Poprawka 484
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę,
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi; poziom dźwigni finansowej 
poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Poprawka 485
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub poprzez 
instrumenty pochodne; poziom dźwigni 
finansowej poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Poziom dźwigni finansowej powinien być rozważany w oparciu o odpowiednią rekompensatę 
i wyrównanie w zależności od ryzyka. Bezwzględna wartość ustanawiająca stopień dźwigni 
finansowej nie uwzględnia rzeczywistego podstawowego ryzyka.

Poprawka 486
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określone inwestycje, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub poprzez 
instrumenty pochodne; poziom dźwigni 
finansowej poddawany jest we wszystkich 
przypadkach ocenie w oparciu o 
odpowiednią rekompensatę i wyrównanie 
w zależności od ryzyka;
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Or. en

Uzasadnienie

Pojawiają się trudności w konkretnym zdefiniowaniu dźwigni finansowej, ponieważ nie 
pozwala ona na niezależny pomiar ryzyka, a w niektórych przypadkach zwiększenie poziomu 
dźwigni finansowej oznacza mniejsze ryzyko. W idealnym przypadku, dźwignia finansowa 
musiałaby być mierzona z dostosowaniem do stopnia ryzyka powiązanych aktywów (jak np. 
„aktywa ważone ryzykiem” w Basel II).  Jednakże prowadziłoby to do zbyt złożonej struktury.

Poprawka 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych, w tym dźwignię 
finansową wykorzystywaną w przypadku 
funduszy i innych jednostek prawnych 
kontrolowanych przez AFI, samodzielnie 
lub wspólnie z innym AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki kontrolowane przez fundusz mogą osiągnąć poziom niższy od dźwigni finansowej;  
należy je uwzględnić, szczególnie w odniesieniu do funduszy private equity.
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Poprawka 488
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa istniejące 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową zastosowaną w przypadku tej 
samej konkretnej inwestycji i związaną z 
instrumentami pochodnymi, lub w inny 
sposób; AIF nie wchodzi w zakres tej 
definicji, jeżeli jego strategia inwestycyjna 
przewiduje obrót zdywersyfikowanym 
przyszłym portfelem i obejmuje 
wystarczające ograniczenia obrotu oraz 
pod warunkiem, że nie dodawany jest 
kapitał dłużny w celu zwiększenia 
inwestycji;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna rozróżniać pomiędzy różnymi formami dźwigni finansowej. Dyrektywa 
koncentruje się na dopuszczeniu kapitału dłużnego w celu zwiększenia efektu dźwigni 
finansowej.

Poprawka 489
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI w określoną inwestycję, poprzez 
pożyczanie środków pieniężnych lub 

l) „dźwignia finansowa” oznacza metodę, 
za pomocą której ZAFI zwiększa 
zaangażowanie zarządzanego przez siebie 
AFI, poprzez pożyczanie środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
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papierów wartościowych lub dźwignię 
finansową związaną z instrumentami 
pochodnymi, lub w inny sposób; 

lub dźwignię finansową związaną z 
instrumentami pochodnymi, lub w inny 
sposób;

Or. en

Poprawka 490
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o art. 49a, 49b i 49c oraz w 
celu wyjaśnienia metod stosowanych w 
przypadku dźwigni finansowej zgodnie z 
akapitem pierwszym lit. l) i do celów art. 
21 ust. 4, Komisja przyjmuje akty 
delegowane określające, kiedy dźwignia 
finansowa uznawana jest za dużą 
dźwignię stosowaną systematycznie oraz 
jak należy obliczać poziom dźwigni 
finansowej.

Or. en

Poprawka 491
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o art. 49a, 49b i 49c oraz w 
celu wyjaśnienia metod stosowanych w 
przypadku dźwigni finansowej zgodnie z 
akapitem pierwszym lit. l) i do celów art. 
21 ust. 4, Komisja przyjmuje akty 
delegowane określające, kiedy dźwignia 
finansowa uznawana jest za dużą 
dźwignię stosowaną systematycznie oraz 
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jak należy obliczać poziom dźwigni 
finansowej.

Or. en

Poprawka 492
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o art. 49a, 49b i 49c oraz w 
celu wyjaśnienia metod stosowanych w 
przypadku dźwigni finansowej zgodnie z 
akapitem pierwszym lit. l) i do celów art. 
21 ust. 4, Komisja przyjmuje akty 
delegowane określające, kiedy dźwignia 
finansowa uznawana jest za dużą 
dźwignię stosowaną systematycznie oraz 
jak należy obliczać poziom dźwigni 
finansowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. powyżej definicję dźwigni finansowej (poprawka 3) i poprawki do art. 21 ust. 4.

Poprawka 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera oa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „rachunek zarządzany na zasadzie 
dźwigni finansowej” oznacza rachunek 
inwestycyjny zarządzany przez stronę 
trzecią, która uprawniona jest do 
zawierania transakcji bez uprzedniego 
zatwierdzenia przez posiadacza, i w 
odniesieniu do którego wykorzystywana 
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jest dźwignia finansowa w związku z 
takimi transakcjami;

Or. en

Poprawka 494
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ob) „przedsiębiorstwo docelowe” oznacza 
emitenta lub spółkę nienotowaną, który 
jest celem przejęcia przez inwestora 
przejmującego kontrolę.

Or. en

Uzasadnienie

Przy zastanawianiu się nad kwestią „wyprzedaży aktywów” konieczne jest zdefiniowanie 
„przedsiębiorstwa docelowego”.

Poprawka 495
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oc) „przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania o charakterze zamkniętym” 
oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania, którego udziały i jednostki 
nie mogą być, na żądanie posiadaczy, 
ponownie nabywane lub wykupywane , 
bezpośrednio lub pośrednio, z aktywów 
tych przedsiębiorstw.

Or. en
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Uzasadnienie

Niezbędne jest zdefiniowanie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania o charakterze 
zamkniętym w celu odróżnienia ich od przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które 
objęte są niniejszą dyrektywą.

Poprawka 496
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

od) „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;

Or. en

Poprawka 497
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oe) „niezabezpieczona krótka sprzedaż” 
oznacza niewłaściwą lub manipulacyjną 
transakcję, w której papiery wartościowe 
sprzedawane są przez kontrahenta 
nieposiadającego pełnej własności 
papierów wartościowych, lub poprzez 
papiery wartościowe pożyczone na 
sprzedaż zgodnie ze standardowym cyklem 
rozliczeniowym;

Or. en
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Poprawka 498
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

of) „zamknięte AFI” oznacza AFI, w 
przypadku którego posiadacze jego 
udziałów lub jednostek nie są uprawnieni 
do ponownego nabywania lub 
wykupywania ich, bezpośrednio lub 
pośrednio, z aktywów tego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze o charakterze zamkniętym nie oferują umorzenia na żądanie. Należy uwzględnić w 
dyrektywie strukturę o charakterze zamkniętym.  Pierwszym zadaniem jest zdefiniowanie 
zamkniętych AFI.

Poprawka 499
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera og) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

og) „przechowywanie” oznacza 
przechowywanie instrumentów 
finansowych w depozycie lub poprzez 
utrzymywanie pozycji w imieniu AFI;

Or. en
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Poprawka 500
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

og) „przechowywanie” oznacza 
przechowywanie instrumentów 
finansowych w depozycie lub poprzez 
utrzymywanie pozycji w imieniu AFI;

Or. en

Uzasadnienie

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Poprawka 501
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

og) „przechowywanie” oznacza 
przechowywanie instrumentów 
finansowych w depozycie lub poprzez 
utrzymywanie pozycji w imieniu AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją różnice pomiędzy przechowywaniem różnych rodzajów klas aktywów i należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy aktywami przechowywanymi bezpośrednio lub pośrednio 
przez depozytariusza, a aktywami nieznajdującymi się pod bezpośrednią kontrolą 
depozytariusza, tzn. depozyt i utrzymywanie pozycji. Należy to wyszczególnić w dyrektywie i 
bardziej dostosować do praktyk rynkowych.
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Poprawka 502
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oh) „branżowa firma holdingowa” 
oznacza spółkę, której celem działalności 
biznesowej jest realizacja branżowej 
strategii biznesowej poprzez swe spółki 
zależne lub spółki powiązane, i której 
głównym celem utworzenia nie jest 
generowanie przychodów dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Poprawka 503
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oh) „branżowa firma holdingowa” 
oznacza spółkę kontrolującą udziały w 
jednej lub wielu innych spółkach, której 
celem działalności biznesowej jest 
realizacja branżowej strategii biznesowej 
poprzez swe spółki zależne lub spółki 
powiązane, i której głównym celem 
utworzenia nie jest generowanie 
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przychodów dla inwestorów lub spółek 
powiązanych poprzez zbycie w 
planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy musi ograniczać się do ZAFI niosących ze sobą ryzyko systemowe. W innym 
przypadku trudno będzie należycie prowadzić zamierzony nadzór. Branżowe firmy 
holdingowe są właścicielami długoterminowymi bez planowanego terminu wycofania się i 
mają podejście branżowe do swoich holdingów. Takie przedsiębiorstwa nie stwarzają ryzyka 
systemowego i, o ile są notowane na giełdzie, podlegają obowiązującemu unijnemu prawu 
spółek, krajowym przepisom i zasadom dotyczącym obrotu giełdowego, co zapewnia 
inwestorom skuteczną ochronę. Dlatego powinny one zostać objęte wyłączeniem.

Poprawka 504
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oi) „spółka powiązana” oznacza spółkę, w 
której branżowa firma holdingowa 
posiada, w drodze bezpośredniej lub 
pośredniej własności, 20% lub więcej 
praw głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Poprawka 505
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oj) „przejęcie kontroli” oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie posiadanie 
20% lub więcej praw głosu w spółce. 

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy musi ograniczać się do ZAFI niosących ze sobą ryzyko systemowe. W innym 
przypadku trudno będzie należycie prowadzić zamierzony nadzór. Branżowe firmy 
holdingowe są właścicielami długoterminowymi bez planowanego terminu wycofania się i 
mają podejście branżowe do swoich holdingów. Takie przedsiębiorstwa nie stwarzają ryzyka 
systemowego i, o ile są notowane na giełdzie, podlegają obowiązującemu unijnemu prawu 
spółek, krajowym przepisom i zasadom dotyczącym obrotu giełdowego, co zapewnia 
inwestorom skuteczną ochronę. Dlatego powinny one zostać objęte wyłączeniem.

Poprawka 506
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera o k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ok) „powiązany AFI” oznacza AFI, który 
inwestuje przynajmniej 85% swych 
aktywów w udziały lub jednostki innego 
AFI (podstawowy AFI), a odniesienia do 
„inwestowania jako podstawowy AFI” 
oznaczają inwestowanie przynajmniej 
85% aktywów AFI w udziały i jednostki 
podstawowego AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Nowa definicja jest stosowana w dalszych poprawkach.  Opiera się ona na definicji funduszu 
powiązanego stosowanej w dyrektywie UCITS IV (np. kryterium 85%) i zaproponowanej 
również w kompromisowej propozycji szwedzkiej prezydencji.
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Poprawka 507
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Określenie ZAFI

Bez uszczerbku dla prawa powierzania 
funkcji przyznanego w ramach art. 18, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
każdy AFI objęty zakresem niniejszej 
dyrektywy miał jednego ZAFI 
odpowiedzialnego za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy. 
ZAFI stanowi zewnętrzną jednostkę 
zarządzającą, która ma osobowość prawną 
nadaną przez AFI lub w imieniu AFI 
(wyznaczony ZAFI) i która poprzez 
wyznaczenie jest odpowiedzialna za 
zarządzanie całym portfelem AFI.

Or. en

Uzasadnienie

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


