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Poprawka 1184
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział V – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki ZAFI zarządzających 
szczególnymi typami AFI

Obowiązki szczególnych typów AFI

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do obowiązków AFI.

Poprawka 1185
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział V – sekcja 1 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki ZAFI zarządzających AFI 
stosującym dźwignię finansową

Obowiązki AFI stosującego dźwignię 
finansową

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odnosi się do obowiązków AFI.
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Poprawka 1186
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Zakres stosowania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. 
W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.
Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

Or. en

Poprawka 1187
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Zakres stosowania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
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systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. 
W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.
Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

Or. en

Poprawka 1188
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Zakres stosowania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. 
W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.
Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla propozycję kompromisową prezydencji szwedzkiej, którą 
uważamy za odpowiednią.

Poprawka 1189
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Zakres stosowania

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. 
W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.
Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Dźwignia finansowa może mieć różne znaczenie w przypadku różnych funduszy i można ją 
wyliczać na wiele sposobów.  Jako że nie istnieje jedna metoda, według której należy wyliczać 
poziom dźwigni finansowej, definicja „dużej dźwigni finansowej” jest pozbawiona znaczenia.
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Poprawka 1190
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do AFI, który stosuje dźwignię 
finansową, inwestuje na rynkach 
europejskich i którego wartość 
zarządzanych aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, przekracza próg 100 mln 
EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Mały AFI nie powoduje żadnego ryzyka systemowego. Ponieważ trudno jest zdefiniować dużą 
dźwignię finansową stosowaną systematycznie, należy usunąć to ograniczenie.

Poprawka 1191
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do AFI, które systematycznie
stosują dużą dźwignię finansową, oraz do 
ZAFI, zarządzających co najmniej jednym 
takim AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1192
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do AFI, które systematycznie 
stosują dużą dźwignię finansową, oraz do
ZAFI, zarządzających co najmniej jednym
takim AFI.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1193
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI, który 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. 

Niniejsza sekcja ma zastosowanie 
wyłącznie do ZAFI zarządzających co 
najmniej jednym AFI narażonym na duże 
ryzyko systemowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna koncentrować się na ryzyku systemowym, którego zaledwie jednym
z elementów jest dźwignia finansowa.  Ryzyko dźwigni należy oceniać wyłącznie w połączeniu
z główną strategią inwestycyjną, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem oraz
z zakresem, w jakim zagrożenie funduszu takim ryzykiem zostało skutecznie zabezpieczone.
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Poprawka 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.

skreślony

Or. en

Poprawka 1195
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mały AFI nie powoduje żadnego ryzyka systemowego. Ponieważ trudno jest zdefiniować dużą 
dźwignię finansową stosowaną systematycznie, należy usunąć to ograniczenie.

Poprawka 1196
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 

W każdym kwartale AFI i ZAFI oceniają, 
czy AFI systematycznie stosuje dużą 
dźwignię finansową i przekazuje 
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informację do właściwych organów. odpowiednią informację do właściwych 
organów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1197
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.

W każdym kwartale AFI i ZAFI oceniają, 
czy AFI systematycznie stosuje dużą 
dźwignię finansową i przekazuje 
odpowiednią informację do właściwych 
organów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1198
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową i przekazuje odpowiednią 
informację do właściwych organów.

W każdym kwartale ZAFI ocenia, czy AFI
narażony jest na duże ryzyko systemowe
i przekazuje odpowiednią informację do 
właściwych organów.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

skreślony

Or. en

Poprawka 1200
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Mały AFI nie powoduje żadnego ryzyka systemowego. Ponieważ trudno jest zdefiniować dużą 
dźwignię finansową stosowaną systematycznie, należy usunąć to ograniczenie.

Poprawka 1201
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

Do celów akapitu drugiego można uznać, 
że AFI narażony jest na duże ryzyko 
systemowe, jeżeli systematycznie stosuje 
dużą dźwignię finansową.  Uznaje się 
jednak, że ryzyko takie istnieje dopiero po 
uwzględnieniu głównej strategii 
inwestycyjnej AFI, jego procesów 
zarządzania ryzykiem oraz zakresu,
w jakim zagrożenie to zostało skutecznie 
zabezpieczone.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że 
AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową, jeżeli przez dwa z czterech 
ostatnich kwartałów łączna dźwignia 
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finansowa ze wszystkich źródeł 
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

finansowa brutto ze wszystkich źródeł
przekraczała wartość kapitału własnego 
AFI.

Or. en

Poprawka 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony

Ujawnianie informacji inwestorom

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:
a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej; 
b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 21 zawiera uzasadnienie tej poprawki.
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Poprawka 1204
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony

Ujawnianie informacji inwestorom

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:
a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej; 
b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

Or. en

Poprawka 1205
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony

Ujawnianie informacji inwestorom

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
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ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:
a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej; 
b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

Or. en

Poprawka 1206
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą
dźwignię finansową ma obowiązek 
ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:

AFI stosujący dźwignię finansową
ujawnia inwestorom:

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.
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Poprawka 1207
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:

AFI stosujący systematycznie dużą 
dźwignię finansową oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim
AFI ujawniają inwestorom:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1208
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI systematycznie stosującym dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
ujawniać inwestorom następujące 
informacje dotyczące każdego takiego 
AFI:

AFI stosujący systematycznie dużą 
dźwignię finansową oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim
AFI ujawniają inwestorom:

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1209
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej;

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który AFI może stosować, 
oraz ewentualne prawo do ponownego 
wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji 
udzielonych na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 1210
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej;

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który można stosować, oraz 
ewentualne prawo do ponownego 
wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji 
udzielonych na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie w tytule. AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1211
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który ZAFI może stosować
w imieniu AFI, oraz ewentualne prawo do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń 
lub gwarancji udzielonych na podstawie 
porozumienia dotyczącego dźwigni 
finansowej;

a) maksymalny poziom dźwigni 
finansowej, który można stosować, oraz 
ewentualne prawo do ponownego 
wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji 
udzielonych na podstawie porozumienia 
dotyczącego dźwigni finansowej;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale, pięć największych 
źródeł pożyczek środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych, a także te same 
dane w rozbiciu na dwa źródła dźwigni 
finansowej: pożyczki środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych oraz 
pochodne instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy powinni dysponować dokładnym obrazem ryzyka, na jakie są narażeni, w tym 
ryzyka kontrahenta (w oparciu o dokumenty potwiedzające źródło pożyczki środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych).
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Poprawka 1213
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej w poprzednim 
kwartale.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1214
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej w poprzednim 
kwartale.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.
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Poprawka 1215
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej przez każdy AFI
w poprzednim kwartale.

b) co kwartał – łączną wysokość dźwigni 
finansowej stosowanej w poprzednim 
kwartale.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony

Sprawozdania składane właściwym 
organom

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu 
na dwa źródła dźwigni finansowej: 
pożyczki środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych oraz pochodne 
instrumenty finansowe.
W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI, 
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pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 21 zawiera  uzasadnienie tej poprawki.

Poprawka 1217
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania składane właściwym 
organom

skreślony

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu 
na dwa źródła dźwigni finansowej: 
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pożyczki środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych oraz pochodne 
instrumenty finansowe.
W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI, 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 1218
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania składane właściwym 
organom

skreślony

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
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niego AFI oraz te same dane w rozbiciu 
na dwa źródła dźwigni finansowej: 
pożyczki środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych oraz pochodne 
instrumenty finansowe.
W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI, 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 1219
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reporting to competent authorities skreślony
1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
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stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu 
na dwa źródła dźwigni finansowej: 
pożyczki środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych oraz pochodne 
instrumenty finansowe.
W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI, 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 1220
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej
stosowanej przez każdy zarządzany przez 

1. AFI stosujący dźwignię finansową, 
którego wartość aktywów, w tym aktywów 
nabytych z wykorzystaniem dźwigni 
finansowej, przekracza próg 100 mln 
EUR, ma obowiązek regularnie 
przedkładać ESMA informacje dotyczące 
całkowitego poziomu stosowanej dźwigni 
finansowej oraz te same dane w rozbiciu na 
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niego AFI oraz te same dane w rozbiciu na 
dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Najważniejsze AFI powinny przekazywać informacje dotyczące dźwigni finansowej 
bezpośrednio ESMA. 

Poprawka 1221
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu na 
dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać ESMA, ERRS
i właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu na 
dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinna być ostatecznym organem nadzorującym ZAFI i w związku z tym do niej 
należy kierować wszelkie sprawozdania i informacje. W przypadku dźwigni finansowej 
sprawozdania należy przekazywać również Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego.
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Poprawka 1222
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu na 
dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

1. AFI stosujący systematycznie dużą 
dźwignię finansową oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim
AFI mają obowiązek regularnie 
przedkładać właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
informacje dotyczące całkowitego poziomu
stosowanej dźwigni finansowej oraz te 
same dane w rozbiciu na dwa źródła 
dźwigni finansowej: pożyczki środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
oraz pochodne instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.

Poprawka 1223
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI stosującym systematycznie dużą 
dźwignię finansową ma obowiązek 
regularnie przedkładać właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI oraz te same dane w rozbiciu na 

1. AFI stosujący systematycznie dużą 
dźwignię finansową oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim
AFI mają obowiązek regularnie 
przedkładać właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
informacje dotyczące całkowitego poziomu
stosowanej dźwigni finansowej oraz te 
same dane w rozbiciu na dwa źródła 
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dwa źródła dźwigni finansowej: pożyczki 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz pochodne instrumenty 
finansowe.

dźwigni finansowej: pożyczki środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
oraz pochodne instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 1224
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI,
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.

W informacjach tych należy wskazać pięć 
największych źródeł pożyczek środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
oraz wysokość wsparcia w postaci dźwigni 
finansowej uzyskanego od każdego z tych 
podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.

Poprawka 1225
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI,
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 

W informacjach tych należy wskazać pięć 
największych źródeł pożyczek środków 
pieniężnych lub papierów wartościowych 
oraz wysokość wsparcia w postaci dźwigni 
finansowej uzyskanego od każdego z tych 
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od każdego z tych podmiotów. podmiotów.

Or. en

Poprawka 1226
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.

Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja
może ustalić w formie aktów 
delegowanych środki określające bardziej 
szczegółowo wymogi w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej oraz częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom
i ujawniania informacji inwestorom.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1227
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo wymogi

2. Po konsultacjach z ERRS i ESMA
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 49b
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w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.

i 49c akty delegowane określające bardziej 
szczegółowo wymogi w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej oraz częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom
i ujawniania informacji inwestorom.

Or. en

Uzasadnienie

Powinny w tym uczestniczyć nowe organy wchodzące w skład europejskiego systemu nazdoru.

Poprawka 1228
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.

2. Po konsultacjach z ERRS i ESMA
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 49b
i 49c akty delegowane określające bardziej 
szczegółowo wymogi w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej oraz częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom
i ujawniania informacji inwestorom.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.
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Poprawka 1229
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo wymogi
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.

2. Po konsultacjach z ERRS i ESMA
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 49b
i 49c akty delegowane określające bardziej 
szczegółowo wymogi w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej oraz częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom
i ujawniania informacji inwestorom.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.

Poprawka 1230
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje ponadto zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane 
określające bardziej szczegółowo sposób 
wyliczenia dźwigni finansowej. Sposób ten 
powinien być zgodny z art. 22 poprzez 
odniesienie łącznej dźwigni finansowej ze 
wszystkich źródeł do wartości kapitału 
własnego AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
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przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.

Poprawka 1231
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje ponadto zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane 
określające bardziej szczegółowo sposób 
wyliczenia dźwigni finansowej. Sposób ten 
powinien być zgodny z art. 22 poprzez 
odniesienie łącznej dźwigni finansowej ze 
wszystkich źródeł do wartości kapitału 
własnego AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić przeprowadzanie spójnej oceny stosowanej dźwigni finansowej, niezbędny jest 
przejrzysty sposób jej wyliczania na poziomie europejskim. Powinny w tym uczestniczyć nowe 
europejskie organy nadzorcze.

Poprawka 1232
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby instytucje kredytowe zatwierdzone na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE
i przedsiębiorstwa inwestycyjne 
zatwierdzone na mocy dyrektywy 
2004/39/WE, których kontrahentami są 
AFI, ustanowiły i utrzymywały 
mechanizmy mające na celu 
monitorowanie dźwigni finansowej 
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związanej z tymi AFI zarówno
w poszczególnych przypadkach, jak
i ogólnie, oraz wprowadziły za pomocą 
umów ograniczenia ryzyka kontrahenta 
związanego z każdym AFI oraz z AFI 
stosującym tę samą strategię inwestycyjną.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1233
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wykorzystywały 
informacje, które powinny być zgłaszane
na podstawie art. 24, do celów określania 
stopnia, w którym stosowanie dźwigni 
finansowej przyczynia się do narastania 
ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI właściwie
wykorzystywały informacje, które 
powinny być gromadzone na podstawie 
art. 21, do celów określania stopnia,
w którym działania ZAFI przyczyniają się 
do narastania ryzyka systemowego
w systemie finansowym lub zakłóceń na 
rynkach.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1234
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wykorzystywały
informacje, które powinny być zgłaszane 
na podstawie art. 24, do celów określania 
stopnia, w którym stosowanie dźwigni 
finansowej przyczynia się do narastania 
ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego przekazywały ERRS 
zbiorcze informacje, które powinny być 
zgłaszane na podstawie art. 21, do celów 
określania stopnia, w którym stosowanie 
dźwigni finansowej przyczynia się do 
narastania ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.

Or. en

Poprawka 1235
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wykorzystywały 
informacje, które powinny być zgłaszane 
na podstawie art. 24, do celów określania 
stopnia, w którym stosowanie dźwigni 
finansowej przyczynia się do narastania 
ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.

1. Komisja dopilnowuje, aby ESMA, 
ERRS i właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego wykorzystywały 
informacje, które powinny być zgłaszane 
na podstawie art. 24, do celów określania 
stopnia, w którym stosowanie dźwigni 
finansowej przyczynia się do narastania 
ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.
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Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinna być ostatecznym organem nadzorującym ZAFI i w związku z tym do niej 
należy kierować wszelkie sprawozdania i informacje. W przypadku dźwigni finansowej 
sprawozdania należy przekazywać również Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego.

Poprawka 1236
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wykorzystywały
informacje, które powinny być zgłaszane 
na podstawie art. 24, do celów określania 
stopnia, w którym stosowanie dźwigni 
finansowej przyczynia się do narastania 
ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub zakłóceń na rynkach.

1. Komisja dopilnowuje, aby ESMA 
wykorzystywała informacje, które powinny 
być zgłaszane na podstawie art. 24, do 
celów określania stopnia, w którym 
stosowanie dźwigni finansowej przyczynia 
się do narastania ryzyka systemowego
w systemie finansowym lub zakłóceń na 
rynkach.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 1237
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 

2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI dopilnowują, aby 
wszystkie gromadzone na podstawie art.
21 informacje dotyczące wszystkich 
nadzorowanych przez nie ZAFI były
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udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

niezwłocznie przekazywane ESMA
i udostępniane właściwym organom
pozostałych państw członkowskich oraz 
ERRS w ramach procedury określonej
w art. 46 poświęconym współpracy 
nadzorczej. Są one ponadto zobowiązane 
do niezwłocznego przekazania 
odpowiednich informacji w ramach 
powyższej procedury ESMA i ERRS (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli działania AFI 
znajdującego się pod ich nadzorem mogą
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich lub wpłynąć na 
prawidlowe funkcjonowanie rynków 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1238
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla

2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI dopilnowują, aby 
wszystkie gromadzone na podstawie art.
21 informacje dotyczące wszystkich 
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wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

nadzorowanych przez nie ZAFI były
niezwłocznie udostępniane właściwym 
organom pozostałych państw 
członkowskich, ESMA i ERRS w ramach 
procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej. Są 
one ponadto zobowiązane do 
niezwłocznego przekazania odpowiednich 
informacji w ramach powyższej procedury 
(oraz bilateralnie – właściwym organom 
innych państw członkowskich, które są 
bezpośrednio zainteresowane), jeżeli ZAFI 
znajdujący się pod ich nadzorem lub AFI 
zarządzany przez ten ZAFI może 
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1239
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 

2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego dopilnowują, aby 
wszystkie gromadzone na podstawie art.
21 informacje dotyczące wszystkich 
nadzorowanych przez nie ZAFI były
niezwłocznie udostępniane właściwym 
organom innych państw członkowskich, 
ESMA i ERRS w ramach procedury 
określonej w art. 46 poświęconym 
współpracy nadzorczej.  Są one ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – właściwym organom innych 
państw członkowskich, które są 
bezpośrednio zainteresowane), jeżeli ZAFI 
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stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

znajdujący się pod ich nadzorem lub AFI 
zarządzany przez ten ZAFI może 
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1240
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego dopilnowują, aby 
wszystkie gromadzone na podstawie art.
21 informacje dotyczące wszystkich 
nadzorowanych przez nie ZAFI były
udostępniane właściwym organom innych 
państw członkowskich, ESMA i ERRS
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.  Są 
one ponadto zobowiązane do 
niezwłocznego przekazania odpowiednich 
informacji w ramach powyższej procedury 
(oraz bilateralnie – właściwym organom 
innych państw członkowskich, które są 
bezpośrednio zainteresowane), jeżeli ZAFI 
znajdujący się pod ich nadzorem lub AFI 
zarządzany przez ten ZAFI może 
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 1241
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 21, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w Unii Europejskiej oraz ESMA.
Właściwe organy rodzimych państw 
członkowskich są ponadto zobowiązane do 
niezwłocznego przekazania odpowiednich 
informacji w ramach procedury określonej
w art 46 dotyczącym współpracy 
nadzorczej (oraz bilateralnie – innym 
państwom członkowskim, które są 
bezpośrednio zainteresowane), jeżeli ZAFI 
znajdujący się pod jego nadzorem może 
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1242
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom

2. ESMA dopilnowuje, aby wszystkie 
informacje otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane właściwym organom państw 
członkowskich w ramach procedury 
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w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

określonej w art. 46 poświęconym 
współpracy nadzorczej. ESMA jest 
ponadto zobowiązana do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI może 
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24 były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym



PE439.134v03-00 40/179 AM\807997PL.doc

PL

kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

w innych państwach członkowskich.
Informacje dostarczone na mocy 
niniejszego ustępu są przekazywane 
ESMA. ESMA tworzy i prowadzi 
przeznaczoną do tego celu specjalną bazę 
danych dostępną dla właściwych organów 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie dostępne informacje należy przechowywać w ogólnym rejestrze kredytowym 
utworzonym przez CESR. Jest to zgodne z wyrażoną w sprawozdaniu De Larosière'a chęcią 
stworzenia ogólnego rejestru pozycji handlowych opartych na dźwigni finansowej. Ilość 
zgromadzonych informacji przekazanych CESR powinna odpowiadać legislacji na poziomie 
2.

Poprawka 1244
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych AFI i ZAFI, 
były udostępniane innym właściwym 
organom, ERRS i ESMA w ramach 
procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli AFI lub ZAFI
znajdujące się pod jego nadzorem mogą
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
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systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1245
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej.
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych AFI i ZAFI, 
były udostępniane innym właściwym 
organom oraz Europejskiej Radzie ds. 
Ryzyka Systemowego i Europejskiemu 
Organowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych w ramach procedury 
określonej w art. 46 poświęconym 
współpracy nadzorczej. Państwo 
członkowskie jest ponadto zobowiązane do 
niezwłocznego przekazania odpowiednich 
informacji w ramach powyższej procedury
(oraz bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli AFI lub ZAFI
znajdujące się pod jego nadzorem mogą
potencjalnie stać się źródłem poważnego 
ryzyka kontrahenta dla instytucji 
kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 
systemowym w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka sugeruje, że ograniczenia wysokości dźwigni finansowej powinny być 
poważniejsze, im wiekszy jest rozmiar AFI. Ograniczenie poziomu dźwigni finansowej
w odniesieniu do kapitału własnego ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ryzyka 
systemowego.
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Poprawka 1246
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poza obowiązkami w zakresie 
przekazywania informacji ESMA 
wynikającymi z ust. 2 właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
ZAFI:
a) odpowiadają niezwłocznie na każdy 
wniosek ESMA dotyczący ZAFI 
znajdującego się pod ich nadzorem, AFI 
zarządzanych przez te ZAFI, czy też 
wniosek o charakterze ogólnym;
b) niezwłocznie przekazują ESMA wnioski 
wynikające z przeprowadzonych przez nie 
ocen ryzyka, z którym mogłyby się wiązać 
działania ZAFI względem zarządzanego 
przez niego AFI, w tym środki, których 
podjęcie sugerują właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
oraz
c) przekazują ESMA wszelkie własne lub 
posiadane przez siebie informacje, które 
uznają za istotne z punktu widzenia celów 
ESMA. 

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a władzami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny. Natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, zarówno na stałe, jak
i doraźnie interweniować u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.
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Poprawka 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

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

Poprawka 1248
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

skreślony

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

Or. en

Poprawka 1249
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

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

Poprawka 1250
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 

skreślony
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m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.
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

Poprawka ma na celu usunięcie pułapów ex ante ograniczających poziom dźwigni finansowej, 
ponieważ nie istnieją dowody, że dźwignia finansowa stosowana przez AFI wywołuje ryzyko 
systemowe, ani że rygorystyczne pułapy ograniczające poziom dźwigni mogą być szkodliwe
w czasie zaburzeń na rynku i mają procykliczny wpływ, np. kiedy czołowe podmioty 
zarządzające wyprzedają swoje pozycje na upadających już rynkach. Trzeba również 
uwzględnić trudności związane z tworzeniem wspólnej definicji dźwigni finansowej 
obejmującej stopień ryzyka różnych aktywów bazowych. 

Poprawka 1251
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Poprawka 1252
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. Aby zapewnić stabilność i rzetelność 
rynków finansowych, ESMA, 
uwzględniając oceny i analizy 
przeprowadzone w ramach sprawowanego 
przez siebie nadzoru, może opracować
i przyjąć wiążące prawnie standardy 
techniczne. Takie standardy techniczne 
mogą odnosić się zwłaszcza do poziomu 
lub charakteru dźwigni zastosowanej
w przypadku danej strategii inwestycyjnej
w szczególnych okolicznościach, lub też 
wartości, koncentracji czy korelacji 
inwestycji AFI na danym rynku.  

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

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

Poprawka 1253
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, ESMA 
jest uprawniona do ustalania pułapów 
ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować AFI.
Pułapy te powinny uwzględniać, m.in., typ 
AFI, ich strategię oraz źródła dźwigni 
finansowej.

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

Zakres uprawnień ESMA musi obejmować możliwość ograniczania poziomu dźwigni 
stosowanej przez AFI.
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Poprawka 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego oraz 
wspierania długotrwałego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 49b
i 49c akty delegowane określające pułapy 
ograniczające poziom brutto dźwigni 
finansowej, którą może stosować ZAFI.
Pułapy te nie przekraczają pięciokrotności 
wartości kapitału własnego każdego AFI,
z wyjątkiem szczególnych kategorii AFI, 
co do których dozwolona byłaby większa 
wielokrotność w zależności od ich modelu 
działalności i, w stopniu, w jakim taka 
wielokrotność wielokrotność nie powoduje 
wzrostu ryzyka systemowego, jest ona 
zgodna z profilem ryzyka AFI o zbliżonym 
typie oraz istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że doprowadzi do 
nieproporcjonalnego wpływu AFI
o zbliżonym typie na rynek, na którym 
działają. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej. Komisja określa też 
ilość zgromadzonych informacji 
przekazywanych zgodnie z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy określić nieprzekraczalny maksymalny poziom dźwigni finansowej. 
Przekroczenie tych pułapów byłoby dopuszczalne, jeżeli istniałaby taka konieczność
w związku z modelem działalności danego AFI oraz w związku z dodatkowym ryzykiem.
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Poprawka 1255
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego
Komisja, uwzględniając opinie ERRS,
przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c określające pułapy 
ograniczające poziom dźwigni finansowej, 
którą mogą stosować AFI i ZAFI. Pułapy 
te powinny uwzględniać, m.in., typ AFI, 
ich strategię, wielkość oraz źródła dźwigni 
finansowej, przy czym maksymalny 
poziom dźwigni finansowej nie może 
przekroczyć pięciokrotności wkładu 
własnego netto.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka sugeruje, że ograniczenia wysokości dźwigni finansowej powinny być 
poważniejsze, im większy jest rozmiar AFI. Ograniczenie poziomu dźwigni finansowej
w odniesieniu do kapitału własnego ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ryzyka 
systemowego.

Poprawka 1256
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego
Komisja, uwzględniając opinie ERRS,
przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c określające pułapy 
ograniczające poziom dźwigni finansowej, 
którą mogą stosować AFI i ZAFI. Pułapy 
te powinny uwzględniać, m.in., typ AFI, 
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dźwigni finansowej. ich strategię, wielkość oraz źródła dźwigni 
finansowej, przy czym maksymalny 
poziom dźwigni finansowej nie może 
przekroczyć pięciokrotności wkładu 
własnego netto.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka sugeruje, że ograniczenia wysokości dźwigni finansowej powinny być 
poważniejsze, im większy jest rozmiar AFI. Ograniczenie poziomu dźwigni finansowej
w odniesieniu do kapitału własnego ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ryzyka 
systemowego.

Poprawka 1257
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, 
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego, po
konsultacjach z ESMA Komisja przyjmuje
akty delegowane zgodnie z art. 49a, 49b
i 49c określające pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Pułapy te powinny 
uwzględniać, m.in., typ AFI, ich strategię 
oraz źródła dźwigni finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze lub środki zastępujące je na mocy Traktatu z Lizbony powinny 
uwzględniać wiedzę fachową ESMA.
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Poprawka 1258
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI. Pułapy te powinny uwzględniać, 
m.in., typ AFI, ich strategię oraz źródła 
dźwigni finansowej.

3. W celu zagwarantowania stabilności
i rzetelności systemu finansowego Komisja 
może przyjąć akty delegowane zgodnie
z art. 49a, 49b i 49c określające pułapy 
ograniczające poziom dźwigni finansowej, 
którą może stosować ZAFI. Pułapy te 
powinny uwzględniać, m.in., typ AFI, ich 
strategię oraz źródła dźwigni finansowej.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1259
Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja jest uprawniona do 
określenia, po zasięgnięciu opinii ERRS, 
pułapu całkowitego ryzyka systemowego 
wynikającego z działalności AFI 
stosującego dużą dźwignię finansową.   
Wskaźnik całkowitego ryzyka 
systemowego należy określić w oparciu
o wzór i stale go kontrolować.
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Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie progu całkowitego ryzyka systemowego za pomocą wzoru, a nie w wyniku decyzji 
uznaniowej ułatwiłoby kontrolowanie rozwoju całkowitego ryzyka systemowego i rozpoznanie
w odpowiednim czasie akumulacji poszczególnych typów ryzyka w związku ze stosowanymi 
przez AFI strategiami opartymi na dużej dźwigni finansowej.

Poprawka 1260
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy dokonują oceny 
ryzyka, które mogłoby powstać w wyniku 
stosowania przez ZAFI dźwigni 
finansowej względem zarządzanego przez 
siebie AFI, a w razie potrzeby w celu 
zapewnienia stabilności i rzetelności 
systemu finansowego właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
wprowadzają pułapy organiczające 
poziom dźwigni finansowej, na którego 
stosowanie zezwala się ZAFI. Właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI informują należycie 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego AFI, ESMA i ERRS
o działaniach podjętych w tym względzie 
zgodnie z art. 46. 

Or. en

Uzasadnienie

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
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appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Poprawka 1261
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy dokonują oceny 
ryzyka systemowego, które mogłoby 
powstać w wyniku stosowania przez ZAFI 
dźwigni finansowej względem 
zarządzanego przez siebie AFI, a w razie 
potrzeby w celu zapewnienia stabilności
i rzetelności systemu finansowego 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI wprowadzają 
pułapy organiczające poziom dźwigni 
finansowej, jaki ZAFI może stosować 
względem zarządzanego przez siebie AFI. 
Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI informują należycie 
CESR i organy rodzimego państwa 
członkowskiego AFI o działaniach 
podjętych w tym zakresie.

Or. en
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Poprawka 1262
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy dokonują oceny 
ryzyka systemowego, które mogłoby 
powstać w wyniku stosowania przez ZAFI 
dźwigni finansowej względem 
zarządzanego przez siebie AFI, a w razie 
potrzeby w celu zapewnienia stabilności
i rzetelności systemu finansowego 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI wprowadzają 
pułapy organiczające poziom dźwigni 
finansowej, jaki ZAFI może stosować 
względem zarządzanego przez siebie AFI. 
Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI informują należycie 
CESR i organy rodzimego państwa 
członkowskiego AFI o działaniach 
podjętych w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 1263
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy dokonują oceny 
ryzyka systemowego, które mogłoby 
powstać w wyniku stosowania przez ZAFI 
dźwigni finansowej względem 
zarządzanego przez siebie AFI, a w razie 
potrzeby w celu zapewnienia stabilności
i rzetelności systemu finansowego 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI wprowadza pułapy 
organiczające poziom dźwigni finansowej, 
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jaki ZAFI może stosować względem 
zarządzanego przez siebie AFI. Właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI informują należycie 
CESR i organy rodzimego państwa 
członkowskiego AFI o działaniach 
podjętych w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 1264
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określające 
przepisy wyjaśniające okoliczności,
w których właściwe organy będą 
wykonywać przepisy, o których mowa
w ust. 3a, uwzględniając różne strategie 
AFI, różne uwarunkowania rynkowe,
w których działają AFI, oraz ewentualne 
procykliczne oddziaływanie wynikające
z wykonania przepisów.

Or. en
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Poprawka 1265
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określające 
przepisy wyjaśniające okoliczności,
w których właściwe organy powinny 
wykonywać przepisy, o których mowa
w ust. 3a, uwzględniając różne strategie 
AFI, różne uwarunkowania rynkowe,
w których działają AFI, oraz ewentualne 
procykliczne oddziaływanie wynikające
z wykonania przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Poprawka 1266
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przyjmuje akty delegowane 
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zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określające 
przepisy wyjaśniające okoliczności,
w których właściwe organy powinny 
wykonywać przepisy, o których mowa
w ust. 3a, uwzględniając różne strategie 
AFI, różne uwarunkowania rynkowe,
w których działają AFI, oraz ewentualne 
procykliczne oddziaływanie wynikające
z wykonania przepisów.

Or. en

Poprawka 1267
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określające 
przepisy wyjaśniające okoliczności,
w których właściwe organy powinny 
wykonywać przepisy, o których mowa
w ust. 3a, uwzględniając różne strategie 
AFI, różne uwarunkowania rynkowe,
w których działają AFI, oraz ewentualne 
procykliczne oddziaływanie wynikające
z wykonania przepisów.

Or. en

Poprawka 1268
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W oparciu o art. 49a, 49b i 49c oraz
w celu wyjaśnienia metod stosowanych
w przypadku dźwigni finansowej zgodnie
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z art. 3 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 
wyliczać poziom dźwigni finansowej.

Or. en

Poprawka 1269
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu ESMA 
może opracować projekty standardów 
technicznych, aby określić warunki 
wykonywania przepisów, o których mowa
w ust. 3a, uwzględniając akty delegowane 
przyjęte przez Komisję zgodnie
z niniejszym ustępem.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa
w akapicie pierwszym, zgodnie
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
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leverage and set limits.

Poprawka 1270
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 1271
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne

skreślony
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z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Określone pułapy ograniczające poziom dźwigni finansowej są niewłaściwe i niepraktyczne. 
Bardzo trudno jest określić dźwignię finansową, a jej stosowanie zależy często od rodzaju 
klasy aktywów, które zainwestowano, lub strategii przyjętej przez dany AFI.

Poprawka 1272
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1273
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Określone pułapy ograniczające poziom dźwigni finansowej są niewłaściwe i niepraktyczne. 
Bardzo trudno jest określić dźwignię finansową, a jej stosowanie zależy często od rodzaju 
klasy aktywów, które zainwestowano, lub strategii przyjętej przez dany AFI.

Poprawka 1274
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 

skreślony
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członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Poprawka 1275
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

4. W oparciu o informacje uzyskiwane na 
mocy niniejszej dyrektywy w sposób 
regularny, doraźny lub inny, a także
w celu zapewnienia stabilności
i rzetelności rynków finansowych ESMA:

a) kontroluje i ocenia ryzyko związane
z działaniami dowolnego ZAFI względem 
zarządzanego przez niego AFI. W celu 
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dokonania oceny ESMA współpracuje
z ERRS oraz właściwymi organami 
rodzimego państwa członkowskiego 
ZAFI;
b) może, jeżeli uzna to za konieczne, 
zażądać uzupełniających informacji, które 
uważa za istotne, albo bezpośrednio od 
ZAFI, albo za pośrednictwem właściwych 
organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI;
c)  z własnej inicjatywy lub przy braku 
odpowiednich działań ze strony 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, może podejmować 
indywidualne decyzje nakładające na 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI obowiązek podjęcia 
działań niezbędnych do usunięcia 
wszelkiego ryzyka, które może zagrażać 
stabilności rynków finansowych lub 
stabilności części lub całości systemu 
finansowego poprzez dopilnowanie, aby 
wystąpiono z odpowiednimi wnioskami 
lub nałożono odpowiednie ograniczenia
w związku z działaniami co najmniej 
jednego ZAFI wobec zarządzanego przez 
niego AFI; takie wnioski lub ograniczenia 
obejmują pułapy związane z dźwignią 
finansową, w szczególności z jej 
poziomem i charakterem, którą ZAFI
może stosować, przy uwzględnieniu m. in. 
typu AFI, ich strategii, źródeł dźwigni 
finansowej, koncentracji ich inwestycji, 
warunków rynkowych, w których działają 
AFI, oraz potencjalnych skutków
o charakterze procyklicznym 
wynikających z wprowadzenia takich
pułapów; takie wnioski lub ograniczenia 
obejmują także zmiany w polityce 
inwestycyjnej AFI, w związku z którymi 
ESMA informuje ERRS o swoich 
indywidualnych decyzjach; jeżeli właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI nie zastosują się do 
takiej indywidualnej decyzji ESMA
w terminie określonym w tej decyzji, 
ESMA może przyjąć indywidualną decyzję 
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skierowaną do co najmniej jednego 
zainteresowanego ZAFI, nakładającą na 
niego obowiązek podjęcia niezbędnych 
działań (łącznie z zaprzestaniem wszelkich 
działań) w celu zastosowania się do 
indywidualnej decyzji ESMA; 
indywidualne decyzje ESMA skierowane 
bezpośrednio do ZAFI przeważają nad 
wszelkimi wcześniejszymi decyzjami 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI w tej sprawie;
w każdym razie wszelkie działania 
podejmowane przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
związane z kwestiami podlegającymi 
indywidualnej decyzji ESMA skierowanej 
bezpośrednio do właściwych organów 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
lub do ZAFI są zgodne z taką 
indywidualną decyzją.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1276
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy ERRS uzna, że jest to niezbędne do
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
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rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego zgodnie z wytycznymi 
ESMA i zaleceniami ERRS mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

ERRS powinna odpowiadać za wykrywanie wyjątkowych okoliczności zagrażających 
stabilności i spójności systemu finansowego. Aby zagwarantować równe warunki
i konsekwentne wdrażanie niniejszej dyrektywy, działania podejmowane przez właściwe 
organy rodzimego państwa członkowskiego na rzecz zmniejszenia tego zagrożenia muszą być
zgodne z wytycznymi ESMA i zaleceniami ERRS.

Poprawka 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego lub ochrony 
długotrwałego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego
i Komisja mogą nałożyć dodatkowe pułapy 
ograniczające poziom dźwigni finansowej, 
którą może stosować ZAFI. Środki 
podejmowane przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mają 
charakter tymczasowy i powinny być 
zgodne z przepisami przyjętymi przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Decyzję o wprowadzeniu tymczasowych pułapów orgraniczających poziom dźwigni 
finansowej powinien podejmować właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego lub 
Komisja.

Poprawka 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI
mogą nałożyć dodatkowe pułapy 
ograniczające poziom dźwigni finansowej, 
którą może stosować ZAFI. O podjęciu 
wszelkich środków tego typu należy 
powiadomić rodzime państwo 
członkowskie AFI, ESMA, ERRS
i Komisję.

Or. en

Poprawka 1279
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
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stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

stosować AFI. Środki podejmowane przez 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy. Właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego informują 
ESMA o takich ograniczeniach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy informować ESMA o tych kwestiach w celu utrzymania spójnych środków na poziomie 
Wspólnoty.

Poprawka 1280
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające
poziom dźwigni finansowej, którą może
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą mogą
stosować ZAFI i AFI. Środki 
podejmowane przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mają 
charakter tymczasowy i powinny być 
zgodne z przepisami przyjętymi przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

 AFI powinny również podlegać przepisom art. 19-30 dyrektywy.
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Poprawka 1281
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą może
stosować ZAFI. Środki podejmowane 
przez właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

4. W nadzwyczajnych okolicznościach
i gdy jest to uzasadnione potrzebą 
zagwarantowania stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć dodatkowe pułapy ograniczające 
poziom dźwigni finansowej, którą mogą
stosować ZAFI i AFI. Środki 
podejmowane przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mają 
charakter tymczasowy i powinny być 
zgodne z przepisami przyjętymi przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1282
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przyjmuje wartości 
referencyjne dla długoterminowej 
wypłacalności finansowej przedsiębiorstw 
docelowych, które zostały wcześniej 
zakupione przez AFI z zastosowaniem 
dźwigni finansowej. Te wartości 
referencyjne obejmują połączenie czterech 
wskaźników, w których skład wchodzą:
a) pokrycie kosztów obsługi długu 
(stosunek przepływu środków pieniężnych 
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do całkowitych kosztów obsługi długu);
b) całkowita dźwignia finansowa tzw. 
„dynamic gearing 1” (stosunek 
skonsolidowanych EBITDA do zysku 
netto w ujęciu gotówkowym);
c) dźwignia finansowa tzw. „dynamic 
gearing 2” (stosunek wierzytelności netto 
do swobodnego przepływu środków 
pieniężnych) oraz
d) wskaźnik kapitału własnego (stosunek 
kapitału własnego do łącznej kwoty 
kapitału).
Przedsiębiorstwa docelowe muszą osiągać 
wszystkie cztery wskaźniki i regularnie 
sprawdzać swoją wypłacalność. Wypłata 
dywidendy ogranicza się do jednokrotnego 
zwrotu w roku i nie przekracza kwoty 
zysku. W przypadku ujemnej 
wypłacalności nie dochodzi do wypłaty 
dywidendy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten dotyczy najgorszych przypadków zakupu z zastosowaniem dźwigni finansowej 
przedsiębiorstw notowanych i nienotowanych na rynku regulowanym przez fundusze private 
equity. Połączenie czterech wskaźników ma na celu ochronę kapitału własnego 
przedsiębiorstw docelowych, w szczególności MŚP, przed obciążeniami w postaci 
niezrównoważonego poziomu wierzytelności i wyprzedaży aktywów. Sprawdzanie 
wypłacalności w połączeniu z ograniczeniem wypłat dywidendy jest niezbędne do utrzymania 
wypłacalności przedsiębiorstw docelowych zakupionych przez AFI z zastosowaniem dźwigni 
finansowej, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowych standardów rachunkowości.

Poprawka 1283
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przyjmuje wartości 
referencyjne dla długoterminowej 
wypłacalności finansowej przedsiębiorstw 
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docelowych, które zostały wcześniej 
zakupione przez AFI z zastosowaniem 
dźwigni finansowej. Te wartości 
referencyjne obejmują połączenie czterech 
wskaźników, w których skład wchodzą:
a) pokrycie kosztów obsługi długu 
(stosunek przepływu środków pieniężnych 
do całkowitych kosztów obsługi długu);
b) całkowita dźwignia finansowa tzw. 
„dynamic gearing 1” (stosunek 
skonsolidowanych EBITDA do zysku 
netto w ujęciu gotówkowym);
c) dźwignia finansowa tzw. „dynamic 
gearing 2” (stosunek wierzytelności netto 
do swobodnego przepływu środków 
pieniężnych) oraz
d) wskaźnik kapitału własnego (stosunek 
kapitału własnego do łącznej kwoty 
kapitału).
Przedsiębiorstwa docelowe muszą osiągać 
wszystkie cztery wskaźniki i regularnie 
sprawdzać swoją wypłacalność. Wypłata 
dywidendy ogranicza się do jednokrotnego 
zwrotu w roku i nie przekracza kwoty 
zysku. W przypadku ujemnej 
wypłacalności nie dochodzi do wypłaty 
dywidendy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten dotyczy najgorszych przypadków zakupu z zastosowaniem dźwigni finansowej 
przedsiębiorstw notowanych i nienotowanych na rynku regulowanym przez fundusze private 
equity. Połączenie czterech wskaźników ma na celu ochronę kapitału własnego 
przedsiębiorstw docelowych, w szczególności MŚP, przed obciążeniami w postaci 
niezrównoważonego poziomu długu i wyprzedaży aktywów. Sprawdzanie wypłacalności
w połączeniu z ograniczeniem wypłat dywidendy jest niezbędne do utrzymania wypłacalności 
przedsiębiorstw docelowych zakupionych przez AFI z zastosowaniem dźwigni finansowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowych standardów rachunkowości.

Poprawka 1284
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Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział V – Sekcja 2 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OBOWIĄZKI ZAFI 
ZARZĄDZAJACYCH AFI, KTÓRE 
PRZEJĘŁY KONTROLĘ NAD 
PRZEDSIĘBIORSTWEM

OBOWIĄZKI AFI, KTÓRE PRZEJĘŁY 
KONTROLĘ NAD 
PRZEDSIĘBIORSTWEM

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki te dotyczą AFI a nie ZAFI.

Poprawka 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział V – Sekcja 2 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OBOWIĄZKI ZAFI 
ZARZĄDZAJACYCH AFI, KTÓRE 
PRZEJĘŁY KONTROLĘ NAD 
PRZEDSIĘBIORSTWEM

OBOWIĄZKI ZAFI 
ZARZĄDZAJACYCH AFI, KTÓRE
OSIĄGNĘŁY ZNACZĄCY WPŁYW NA 
PRZEDSIĘBIORSTWO LUB PRZEJĘŁY
NAD NIM KONTROLĘ

Or. en

Poprawka 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
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Scope
1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:
a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;
b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które 
pozwala AFI zarządzanemu przez ten 
ZAFI uzyskać co najmniej 30 % praw 
głosu w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym.
2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.
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Poprawka 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Zakres stosowania
1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:
a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;
b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które 
pozwala AFI zarządzanemu przez ten 
ZAFI uzyskać co najmniej 30 % praw 
głosu w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym.
2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 



PE439.134v03-00 74/179 AM\807997PL.doc

PL

położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.

Poprawka 1288
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Nadzór ostrożnościowy nad operacjami 
zakupu z zastosowaniem dźwigni 
finansowej w przypadku spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI zarządzające co najmniej 
jednym AFI, które indywidualnie lub 
działając wspólnie z innymi podmiotami, 
przejęły kontrolę nad przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
przekazywały informacje o wysokości 
zaciąganego długu, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez przedsiębiorstwo 
docelowe zarówno przed, jak i po jego 
nabyciu.

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;
b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które 
pozwala AFI zarządzanemu przez ten 
ZAFI uzyskać co najmniej 30 % praw 
głosu w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.

Poprawka 1289
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
AFI, który, indywidualnie lub
w porozumieniu z co najmniej jednym 
innym AFI, uzyskuje znaczący wpływ na 
emitenta lub przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym
z siedzibą w Unii lub przejmuje nad nimi 
kontrolę w rozumieniu międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości finansowej.

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;
b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które 
pozwala AFI zarządzanemu przez ten 
ZAFI uzyskać co najmniej 30 % praw 
głosu w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymogi powinny być proporcjonalne do wpływu AFI na spółkę.

Poprawka 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał
10%, 20%, 30%, 50% lub więcej praw 
głosu w emitencie lub w przedsiębiorstwie, 
którego papiery wartościowe nie są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

 Wpływ inwestycji private equity może być odczuwalny również przy nabyciu niewielkich 
udziałów takich jak 10%. Wpływ ten zwiększa się następnie wraz z ilością posiadanych 
udziałów.

Poprawka 1291
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 

a) AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 25% praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
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na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę w Unii, oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim 
AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.

Poprawka 1292
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

a) AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 25% praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę w Unii, oraz ZAFI 
zarządzający co najmniej jednym takim 
AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity, należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.
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Poprawka 1293
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał
kontrolę nad przedsiębiorstwem, którego 
papiery wartościowe nie są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym
(przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym);

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 30 % praw głosu w emitencie 
lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI przejąć 
kontrolę nad przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym.

Dla celów niniejszej sekcji kontrola 
oznacza więcej niż 50% praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

Or. en

Poprawka 1294
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:
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a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami uzyskał co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami przejął 
kontrolę nad przedsiębiorstwem, którego 
papiery wartościowe nie są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym
(przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym), mającym siedzibę we Unii;

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 30 % praw głosu w emitencie 
lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI przejąć 
kontrolę nad przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek. „Przejęcie kontroli” powinno być zgodne z prawem spółek. 

Poprawka 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które 
pozwala AFI zarządzanemu przez ten 
ZAFI uzyskać co najmniej 30 % praw 
głosu w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym.

b) ZAFI działający w porozumieniu
z innym ZAFI lub większą ich liczbą,
w kwestii zdobycia lub wykonywania praw 
głosu przez AFI zarządzanego przez ten 
ZAFI, jeżeli taki ZAFI zarządza co 
najmniej jednym AFI, który indywidualnie 
lub działając wspólnie z innymi 
podmiotami uzyskał 10%, 20%, 30%, 50% 
lub więcej praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze private equity ujawniły dotychczas bardzo niewiele informacji. Większości z nich 
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nie można zweryfikować i nie są one przekazywane konsekwentnie. Ponieważ ten typ 
własności prowadzi do znaczących zmian stylu zarządzania przedsiębiorstwami, niezmiernie 
istotne jest, aby mieć pełny i spójny obraz przedsiębiorstw zakupowanych z zastosowaniem 
dźwigni finansowej. Informacje te są ważne dla inwestorów, organów nadzoru, pracowników
i opinii publicznej. Nie powinny istnieć żadne wyjątki od wymogów dotyczących udzielania 
informacji niezależnie od rozmiarów funduszu czy zarządzanego przedsiębiorstwa.

Poprawka 1296
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 30 % praw głosu w emitencie 
lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 25% praw głosu w emitencie 
lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity, należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.

Poprawka 1297
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 30 % praw głosu w emitencie 

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI uzyskać 
co najmniej 25% praw głosu w emitencie 
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lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

lub przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity, należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.

Poprawka 1298
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przedsiębiorstwa nienotowane na 
rynku regulowanym, kontrolowane przez 
ZAFI, przestrzegają odpowiedniego prawa 
UE i krajowego prawa spółek w zakresie 
obowiązku udzielania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa, a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.
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Poprawka 1299
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do ...* Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oparte na przeglądzie 
odpowiedniego prawodawstwa w zakresie 
prawa spółek oraz związanych z nim 
odpowiednich dyrektyw dotyczących 
sektora finansowego, któremu, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, towarzyszyć będzie 
wniosek legislacyjny zawierający w razie 
potrzeby poprawki do niniejszej 
dyrektywy. Komisja uwzględnia w swojej 
ocenie cele w postaci większej 
przejrzystości, uczciwej konkurencji
i utrzymania równych reguł dla 
wszystkich przedsiębiorstw bez 
dyskryminacji ze względu na typ 
własności. Bierze ona również pod uwagę 
konkurencyjność UE w zakresie 
finansowania innowacji. 
* Dz.U.: proszę wstawić datę. Data wejścia
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa, a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.
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Poprawka 1300
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity, należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.

Poprawka 1301
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

skreślony

Or. en

Poprawka 1303
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Progi, przy których pomocy tworzy się przepisy dla funduszy 
private equity, należy zatem obniżyć do poziomu dodatkowej kontroli. 25% praw głosu można 
uznać za próg dominującego wpływu. W wielu państwach członkowskich fundusze private 
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equity skupiają się w szczególności na MŚP zatrudniających wielu pracowników, których to 
przedsiębiorstw nie dotyczą progi określone w ust. 2.

Poprawka 1304
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

2. Do celów ustępu 1 przed przejęciem 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym ZAFI powiadamia właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego, jeżeli planowane 
przejęcie może objąć bezpośrednio lub 
pośrednio wierzytelności przedsiębiorstwa 
docelowego większe niż wielokrotność 
wycenionej wartości przedsiębiorstwa.
W takim przypadku właściwe organy 
nadzoru ostrożnościowego 
przeprowadzają kontrole ostrożnościowe 
pod kątem potencjalnych skutków 
przejęcia, zwłaszcza pod względem 
związanego z nim ryzyka systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.
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Poprawka 1305
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania,
w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym
zatrudnia mniej niż 50 osób.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg ten powinien być proporcjonalny do rozmiaru przedsiębiorstwa. Jednak nieobjęcie 
nim wszystkich MŚP wyłączy z zakresu stosowania dyrektywy większość przypadków zakupu
z zastosowaniem dźwigni finansowej.

Poprawka 1306
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania,
w przypadku gdy dane przedsiębiorstwa
nienotowane na rynku regulowanym są
spółkami specjalnego przeznaczenia lub
małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Do celów niniejszej sekcji 
a) spółka specjalnego przeznaczenia 
oznacza przedsiębiorstwo, które zgodnie
z umową spółki i właściwym prawem 
krajowym jest uprawnione do przejęcia, 
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posiadania lub sprzedaży jedynie aktywów 
lub udziałów w innych spółkach 
specjalnego przeznaczenia, które na mocy 
przepisów AFI lub dokumentów 
założycielskich i prawa krajowego mogą 
zostać przejęte, wejść w posiadanie innego 
przedsiębiorstwa lub zostać sprzedane 
bezpośrednio na rzecz AFI lub przez AFI;
b) małe i średnie przedsiębiorstwo oznacza 
przedsiębiorstwo, które zgodnie ze swoimi 
ostatnimi rocznymi lub skonsolidowanymi 
sprawozdaniami finansowymi spełnia co 
najmniej dwa z następujących kryteriów: 
(i) średnia liczba pracowników w Unii
w czasie roku budżetowego nie przekracza 
250 osób; 
(ii) roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR; 
(iii) roczne obroty netto nie przekraczają 
50 milionów EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy wszystkich funduszy posiadających kontrolę nad przedsiębiorstwami 
oznacza, że otwarte fundusze inwestujące na rynku nieruchomości (OEREF), które posiadają 
majątek poprzez spółki specjalnego przeznaczenia, są klasyfikowane jako AFI sprawujące 
kontrolę nad przedsiębiorstwem. Byłoby to niezgodne z powszechną praktyką stosowaną przez 
OEREF, a jest niezbędne do uzyskania dostępu do niektórych rynków nieruchomości. Dlatego 
włączenie do dyrektywy OEREF nie jest uzasadnione i wszelka kontrola spółki specjalnego 
przeznaczenia nie może stanowić kryterium takiego włączenia.

Poprawka 1307
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania
w przypadku gdy dany emitent lub
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym są małymi i średnimi 

2. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania,
w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym jest 
małym i średnim przedsiębiorstwem
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przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej 
niż 250 osób, których obrót roczny nie 
przekracza 50 mln EUR i/lub których 
bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

zatrudniającymi mniej niż 250 osób albo 
którego obrót roczny nie przekracza 50 
mln EUR i/lub których bilans roczny nie 
przekracza 43 mln EUR.

Or. en

Poprawka 1308
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  2a. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, które 
doprecyzowują następujące pojęcia: 
przedsiębiortwo nienotowane na rynku 
regulowanym, przejęcie kontroli, 
wielokrotność (określenie jej podstawy), 
wycena oraz określenie zasad 
ostrożnościowych mających zastosowanie
w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.
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Poprawka 1309
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuły 28 do 30 nie mają 
zastosowania do branżowych firm 
holdingowych, które obracają swoimi 
udziałami na regulowanym rynku UE, 
jeżeli posiadają one udziały w swoich 
spółkach zależnych lub spółkach 
powiązanych w celu realizacji branżowej 
strategii biznesowej i których nie 
utworzono głównie w celu generowania 
przychodów dla inwestorów poprzez zbycie
w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Notowane na rynku regulowanym branżowe firmy holdingowe są regulowane dyrektywami
w sprawie prospektów i przejrzystości, jak również przepisami prawa krajowego w zakresie 
ładu korporacyjnego, regułami dotyczącymi rejestrowania papierów wartościowych oraz 
innymi przepisami prawa krajowego. Zapewnia to wystarczającą przejrzystość w odniesieniu 
do inwestorów, organów regulacyjnych i całego społeczeństwa. Postanowienia art. 28-30 nie 
mają znaczenia lub są nieodpowiednie dla tego typu przedsiębiorstw.

Poprawka 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym 
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1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI, które jest w stanie wykonywać 
co najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym oraz wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.
Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.
2. Powiadomienie wymagane na 
podstawie ust. 1 zawiera następujące 
informacje:
a) nowy rozkład praw głosu;
b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
wspólników lub akcjonariuszy.
c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.
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Poprawka 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym 
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI, które jest w stanie wykonywać 
co najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym oraz wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.
Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.
2. Powiadomienie wymagane na 
podstawie ust. 1 zawiera następujące 
informacje:
a) nowy rozkład praw głosu;
b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
wspólników lub akcjonariuszy.
c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
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and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly, any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest

Poprawka 1312
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym 
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI, które jest w stanie wykonywać 
co najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym oraz wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.
Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.
2. Powiadomienie wymagane na 
podstawie ust. 1 zawiera następujące 
informacje:
a) nowy rozkład praw głosu;
b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
wspólników lub akcjonariuszy.
c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu.
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Or. en

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.

Poprawka 1313
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym 
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI, które jest w stanie wykonywać 
co najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym oraz wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.
Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.
2. Powiadomienie wymagane na 
podstawie ust. 1 zawiera następujące 
informacje:
a) nowy rozkład praw głosu;
b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
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wspólników lub akcjonariuszy.
c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.

Poprawka 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym 

Powiadomienie o nabyciu znaczących 
udziałów w przedsiębiorstwie
nienotowanym na rynku regulowanym
i emitencie

Or. en

Poprawka 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, które jest w stanie wykonywać co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, który działając samodzielnie lub
w porozumieniu z innym ZAFI, nabywa 
za pośrednictwem jednego lub kilku AFI, 
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rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom
informacje określone w ust. 2.

którymi zarządza, 10%, 20%, 30% lub 
50% praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazał, stosownie 
do przypadku, temu emitentowi lub
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, przedstawicielom 
pracowników lub, gdzie nie ma takich 
przedstawicieli, samym pracownikom, 
właściwemu organowi ZAFI oraz 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym ma swoją siedzibę,
informacje określone w ust. 2. 

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI nabył za pośrednictwem 
jednego lub kilku AFI, którymi zarządza, 
10%, 20%, 30% lub 50% praw głosu.

Or. en

Poprawka 1316
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, które jest w stanie wykonywać co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
AFI, który jest w stanie wywierać znaczący 
wpływ na przedsiębiorstwo nienotowane 
na rynku regulowanym lub przejąć nad 
nim kontrolę, w rozumieniu 
międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej, przekazał 
takiemu przedsiębiorstwu nienotowanemu 
na rynku regulowanym oraz wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
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czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym AFI uzyskał możliwość 
wywierania znaczącego wpływu lub 
przejęcia kontroli.

Po pierwszym powiadomieniu AFI 
dokonuje kolejnego powiadomienia za 
każdym razem, gdy liczba jego praw głosu 
wzrasta o ponad 5 punktów procentowych 
lub gdy AFI przejmuje kontrolę,
w rozumieniu międzynarodowych 
standardów sprawozdawczości finansowej, 
nad przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym. 

Or. en

Uzasadnienie

AFI dokonuje powiadomienia niezwłocznie po uzyskaniu znaczącego wpływu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku regulowanym.

Poprawka 1317
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, które jest w stanie wykonywać co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI, który uzyska możliwość 
wykonywania co najmniej 30 % praw 
głosu w przedsiębiorstwie nienotowanym 
na rynku regulowanym, udostępnił temu
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wspólnikom lub 
akcjonariuszom, których dane 
identyfikacyjne i adresy są dostępne ZAFI 
lub mogą zostać udostępnione przez 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym lub rejestr, do którego 
ZAFI posiada lub może posiadać dostęp, 
informacje określone w ust. 2.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 

Informacje te należy udostępnić jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
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czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

dziesięciu dni roboczych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
przejęcia kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Poprawka 1318
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, które jest w stanie wykonywać co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
AFI lub ZAFI, który jest w stanie 
wykonywać co najmniej 25% praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazał takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 1319
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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ZAFI, które jest w stanie wykonywać co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

AFI lub ZAFI, który jest w stanie 
wykonywać co najmniej 25% praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazał takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 1320
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI, które jest w stanie wykonywać 
co najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazało takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

1. ESMA dopilnowuje, aby ZAFI, który
jest w stanie wykonywać co najmniej 30 %
praw głosu w przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
przekazał takiemu przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym 
oraz wszystkim pozostałym wspólnikom 
lub akcjonariuszom informacje określone
w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie sprawozdania i powiadomienia należy przekazywać ESMA jako ostatecznemu 
organowi nadzoru ZAFI.

Poprawka 1321
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia tego należy dokonać jak Powiadomienia tego należy dokonać jak 
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najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni roboczych, licząc od dnia,
w którym AFI lub ZAFI uzyskał 
możliwość wykonywania 25% praw głosu.

Or. en

Poprawka 1322
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni roboczych, licząc od dnia,
w którym AFI lub ZAFI uzyskał 
możliwość wykonywania 25% praw głosu.

Or. en

Poprawka 1323
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
pięciu dni roboczych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

Or. en
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Poprawka 1324
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
wykonywania 30 % praw głosu.

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI uzyskał możliwość 
przejęcia kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie sprawozdania i powiadomienia należy przekazywać ESMA jako ostatecznemu 
organowi nadzoru ZAFI.

Poprawka 1325
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powiadomienie wymagane na podstawie 
ust. 1 zawiera następujące informacje:

2. Informacje wymagane na podstawie ust. 
1 obejmują informacje, które muszą zostać 
udostępnione lub ujawnione osobom 
określonym w ust. 1 na mocy 
obowiązującego w Unii prawa.

a) nowy rozkład praw głosu;
b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
wspólników lub akcjonariuszy.
c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu.

Or. en
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Uzasadnienie

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Poprawka 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 
wspólników lub akcjonariuszy.

b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
praw głosu, w tym pełne informacje na 
temat tożsamości ZAFI, AFI
i zaangażowanych wspólników lub 
akcjonariuszy oraz osób działających
w porozumieniu z nimi, wszystkich osób 
fizycznych i podmiotów prawnych 
upoważnionych do wykonywania praw 
głosu w ich imieniu oraz, w stosownym 
przypadku, sieci przedsiębiorstw, za 
pośrednictwem której efektywnie 
wykonywane są prawa głosu;

Or. en

Poprawka 1327
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) okoliczności, w których osiągnięto próg 
30 % praw głosu, w tym informacje na 
temat tożsamości zaangażowanych 

b) okoliczności, w których osiągnięto 
znaczący wpływ lub przejęto kontrolę,
w tym informacje na temat tożsamości 
zaangażowanych wspólników lub 
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wspólników lub akcjonariuszy. akcjonariuszy;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednią poprawką.

Poprawka 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zamiar ZAFI dalszego nabywania 
praw głosu, zamiar przejęcia kontroli, 
stopień stosowania dźwigni finansowej do 
sfinansowania nabywania praw głosu 
oraz planowane ramy czasowe 
inwestowania w nabywanie praw głosu. 

Or. en

Poprawka 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku wystąpienia istotnych 
zmian w przekazanych informacjach 
ZAFI dokonuje uaktualnionego 
powiadomienia zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 1330
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Adekwatność kapitałowa

w przedsiębiorstwach docelowych
W celu uniknięcia możliwej wyprzedaży 
aktywów aktywa netto przedsiębiorstwa 
docelowego kontrolowanego przez AFI 
powinny być zgodne z przepisami systemu 
adekwatności kapitałowej określonego
w drugiej dyrektywie w sprawie prawa 
spółek. 

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 15 ust. 1 lit. a) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 
1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji oraz postanowienia art. 1 ust. 4 lit. b) i art. 1 ust. 5 
dyrektywy 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 
zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG zastosowane do spółek akcyjnych mogłyby 
przyczynić się do uniknięcia wyprzedaży aktywów na drodze zbycia w celu spłacenia 
wierzytelności z tytułu nabycia, zapewniając jednocześnie wystarczającą swobodę do 
dokonania uzasadnionych przekształceń strategicznych.

Poprawka 1331
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27b
Obowiązki dotyczące inwestycji
w przedsiębiorstwa docelowe 
Niezależnie od prawodawstwa krajowego
w celu uniknięcia wyprzedaży aktywów
w odniesieniu do przedsiębiorstw 
docelowych, w które inwestują ZAFI 
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zarządzające AFI, każdy ZAFI zapewnia 
trzyletni okres zamrożenia kapitału 
inwestycyjnego AFI w przedsiębiorstwie 
docelowym.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze zamknięte, które uzyskują kontrolę nad przedsiębiorstwem docelowym, muszą 
zaangażować swój kapitał inwestycyjny na okres trzech lat, aby zapobiec wyprzedaży 
aktywów tego przedsiębiorstwa.

Poprawka 1332
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27c
Ograniczenie dźwigni finansowej
w przypadku przejęcia kontroli
Dźwignia finansowa stosowana przez 
AFI, który przejął kontrolę nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym, jest ograniczona do 
wysokości stosunku wierzytelności 
finansowych z tytułu przejęcia do zysków 
przed oprocentowaniem, 
opodatkowaniem, deprecjacją
i amortyzacją. 
Stosunek ten nie może być wyższy niż 4
w momencie przejęcia kontroli.
Wierzytelności stosowane do powyższego 
wyliczenia obejmują wszystkie 
wierzytelności, które posłużyły AFI do 
przejęcia kontroli, jeżeli wierzytelności te 
obciążają przejęte przedsiębiorstwo lub 
AFI.
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, precyzujące 
sposób wyliczenia tego stosunku.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie należy stosować nadmiernej dźwigni do zakupu przedsiębiorstw, ponieważ wywiera to 
negatywy wpływ na ich rozwój i politykę inwestycyjną.

Poprawka 1333
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27d
Ograniczenie niedokapitalizowania 
inwestycji AFI w przedsiębiorstwa 
nienotowane na rynku regulowanym
AFI sprawujące kontrolę
w przedsiębiorstwach nienotowanych na 
rynku regulowanym poprzez stosowanie 
dźwigni finansowej nie mogą 
wykorzystywać uzyskanego przez te 
przedsiębiorstwa niepodzielonego zysku 
sprzed przejęcia do pokrycia 
wierzytelności z tytułu przejęcia. 
Przedsiębiorstwa przejęte przez AFI dzięki 
zastosowaniu dźwigni finansowej nie 
wypłacają dywidendy przez okres dwóch 
pierwszych lat po przejęciu, jeżeli 
prowadziłoby to do obniżenia wysokości 
niepodzielonego zysku w stosunku do jego 
wysokości w chwili przejęcia.
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, które 
precyzują sposób wyliczenia ograniczenia 
dywidendy.

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby przedsiębiorstwa nie mogą być wykorzystywane do spłacania wierzytelności z tytułu 
nabycia.
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Poprawka 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanymi na 
rynku regulowanym
1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.
W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:
a) informacje, o których mowa w art. 
6 ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert 
przejęcia1;
b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.
W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

d) tożsamość ZAFI, który –
samodzielnie lub działając
w porozumieniu z innymi ZAFI –
osiągnął trzydziestoprocentowy próg.

e) plan rozwoju 
przedsiębiorstwa nienotowanego 
na rynku regulowanym;
f) zasady zapobiegania 
konfliktom interesów,
w szczególności pomiędzy ZAFI
a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku 
regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
g) zasady dotyczące 
komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników.

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

a) szczegółową treść 
informacji, o których mowa w ust. 
1;
b) wymagany sposób 
przekazywania tych informacji.

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

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.

Poprawka 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanymi na 
rynku regulowanym
1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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pracownikom.
W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:
a) informacje, o których mowa w art. 
6 ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert 
przejęcia1;
b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.
W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

d) tożsamość ZAFI, który –
samodzielnie lub działając
w porozumieniu z innymi ZAFI –
osiągnął trzydziestoprocentowy próg.

e) plan rozwoju 
przedsiębiorstwa nienotowanego 
na rynku regulowanym;
f) zasady zapobiegania 
konfliktom interesów,
w szczególności pomiędzy ZAFI
a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku 
regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
g) zasady dotyczące 
komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
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w odniesieniu do pracowników.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

a) szczegółową treść 
informacji, o których mowa
w ust. 1;
b) wymagany sposób 
przekazywania tych informacji.

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

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Poprawka 1336
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanymi na 
rynku regulowanym

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.
W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:
a) informacje, o których mowa w art. 
6 ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert 
przejęcia1;
b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.
W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

d) tożsamość ZAFI, który –
samodzielnie lub działając
w porozumieniu z innymi ZAFI –
osiągnął trzydziestoprocentowy próg.

e) plan rozwoju 
przedsiębiorstwa nienotowanego 
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na rynku regulowanym;
f) zasady zapobiegania 
konfliktom interesów,
w szczególności pomiędzy ZAFI
a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku 
regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
g) zasady dotyczące 
komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników.

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

a) szczegółową treść 
informacji, o których mowa
w ust. 1;
b) wymagany sposób 
przekazywania tych informacji.

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

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.
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Poprawka 1337
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanymi na 
rynku regulowanym
1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.
W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:
a) informacje, o których mowa w art. 
6 ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert 
przejęcia1;
b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.
W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

d) tożsamość ZAFI, który –
samodzielnie lub działając
w porozumieniu z innymi ZAFI –
osiągnął trzydziestoprocentowy próg.

e) plan rozwoju 
przedsiębiorstwa nienotowanego 
na rynku regulowanym;
f) zasady zapobiegania 
konfliktom interesów,
w szczególności pomiędzy ZAFI
a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku 
regulowanym, oraz zarządzania
takimi konfliktami;
g) zasady dotyczące 
komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników.

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

a) szczegółową treść 
informacji, o których mowa
w ust. 1;
b) wymagany sposób 
przekazywania tych informacji.

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

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.

Poprawka 1338
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad emitentem lub
przedsiębiorstwem nienotowanymi na 
rynku regulowanym

Ujawnienie informacji w przypadku 
przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym

Or. en

Poprawka 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku, gdy ZAFI, działając 
samodzielnie lub w porozumieniu z innym 
ZAFI, uzyskuje poprzez jeden lub kilka 
AFI, którymi zarządza, co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym lub w inny sposób sprawuje 
kontrolę w takim AFI, taki ZAFI podał do 
wiadomości informacje określone
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pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

w akapicie drugim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom, właściwemu organowi 
ZAFI oraz właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym ma swoją siedzibę. 

Or. en

Poprawka 1340
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku przejęcia przez ZAFI 
kontroli nad przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym, 
ZAFI udostępniał następujące informacje 
danemu przedsiębiorstwu nienotowanemu 
na rynku regulowanym, jego wspólnikom 
lub akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek. Niewłaściwe jest żądanie od ZAFI, którzy przejmują kontrolę, 
ujawniania poufnych informacji handlowych.
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Poprawka 1341
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez AFI
znaczącego wpływu lub przejęcia kontroli 
nad emitentem lub przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym, 
odpowiedni ZAFI udostępniał informacje 
określone w akapicie drugim i trzecim 
danemu emitentowi lub przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym, 
jego wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników lub – jeżeli 
tacy przedstawiciele nie istnieją –
bezpośrednio pracownikom.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 1342
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
rynku regulowanym, ZAFI jak najszybciej
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informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

udostępniał informacje określone
w akapicie drugim i trzecim danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

Or. en

Poprawka 1343
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez AFI lub
ZAFI co najmniej 25% praw głosu
w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
AFI lub ZAFI udostępniał informacje 
określone w akapicie drugim i trzecim 
danemu emitentowi lub przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym, 
jego wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników lub – jeżeli 
tacy przedstawiciele nie istnieją –
bezpośrednio pracownikom.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1344
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez ZAFI co 
najmniej 30 % praw głosu w emitencie lub 
przedsiębiorstwie nienotowanym na rynku 
regulowanym, ZAFI udostępniał 
informacje określone w akapicie drugim
i trzecim danemu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.

1. W uzupełnieniu obowiązków 
określonych w art. 27, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby
w przypadku uzyskania przez AFI lub
ZAFI co najmniej 25% praw głosu
w emitencie lub przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
AFI lub ZAFI udostępniał informacje 
określone w akapicie drugim i trzecim 
danemu emitentowi lub przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym, 
jego wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników lub – jeżeli 
tacy przedstawiciele nie istnieją –
bezpośrednio pracownikom.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1345
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

skreślone

Or. en
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Poprawka 1346
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek.

Poprawka 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

Bez uszczerbku dla postanowień art. 6 ust. 
3 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie ofert przejęcia1, 
powiadomienie wymagane na mocy 
akapitu pierwszego zawiera następujące 
informacje: 
1  Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.

Or. en
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Poprawka 1348
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

W przypadku emitentów AFI lub ZAFI 
udostępnia danemu emitentowi, jego 
wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1349
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

W przypadku emitentów AFI lub ZAFI 
udostępnia danemu emitentowi, jego 
wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1350
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje, o których mowa w art. 6 
ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie ofert przejęcia1;
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.

skreślona

Or. en

Poprawka 1351
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje, o których mowa w art. 6 
ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie ofert przejęcia1;
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek.

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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Poprawka 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje, o których mowa w art. 6 
ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie ofert przejęcia1;

a) intencje ZAFI w odniesieniu do dalszej 
działalności emitenta lub przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
do zabezpieczenia miejsc pracy ich 
pracowników i kadry kierowniczej, łącznie
z istotnymi zmianami warunków 
zatrudnienia, oraz w szczególności plan 
strategiczny ZAFI lub plan rozwoju i jego 
prawdopodobne reperkusje dla 
zatrudnienia i lokalizacji miejsc 
działalności tych przedsiębiorstw;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości wymagane jest, aby w sytuacji gdy AFI przejmuje znaczący 
udział, wszyscy udziałowcy otrzymali istotne informacje. W szczególności dotyczy to 
strategicznego planu inwestora oraz jego wpływu na zatrudnienie i miejsca prowadzenia 
działalności, a także wszelkiego planowanego zbycia aktywów (ponieważ w przypadku zakupu
z zastosowaniem dźwigni finansowej takiego zbycia dokonuje się zwykle z myślą o spłaceniu 
pożyczki zaciągniętej przez jednostkę nabywającą na sfinansowanie przejęcia 
przedsiębiorstwa docelowego).

Poprawka 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) planowane znaczne zbycie aktywów;

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
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Uzasadnienie

Ze względów przejrzystości wymagane jest, aby w sytuacji gdy AFI przejmuje znaczący 
udział, wszyscy udziałowcy otrzymali istotne informacje. Obejmuje to wszelkie planowane 
zbycie aktywów (ponieważ w przypadku zakupu z zastosowaniem dźwigni finansowej takiego 
zbycia dokonuje się zwykle z myślą o spłaceniu pożyczki zaciągniętej przez jednostkę 
nabywającą na sfinansowanie przejęcia przedsiębiorstwa docelowego).

Poprawka 1354
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

skreślona

Or. en

Poprawka 1355
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek.
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Poprawka 1356
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania takimi 
konfliktami;

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy AFI 
lub ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1357
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a emitentem, oraz zarządzania takimi 
konfliktami;

b) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy AFI 
lub ZAFI a emitentem, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1358
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.

skreślona

Or. en

Poprawka 1359
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna odnosić się do emitentów, ponieważ te kwestie odpowiednio 
reguluje prawo spółek.

Poprawka 1360
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,

c) w odniesieniu do AFI sprawującego 
kontrolę – zasady dotyczące komunikacji 



PE439.134v03-00 128/179 AM\807997PL.doc

PL

w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.

zewnętrznej i wewnętrznej emitenta,
w szczególności w odniesieniu do 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi muszą być proporcjonalne do poziomu sprawowanej kontroli.

Poprawka 1361
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) potencjalne skutki dla pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1362
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) potencjalne skutki dla pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

skreślony

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy 
próg.
e) plan rozwoju przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym;
f) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a przedsiębiorstwem nienotowanym 
na rynku regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;
g) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników.

Or. en
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Poprawka 1364
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze zmianami wprowadzonymi w art. 28 ust. 1 akapit pierwszy.

Poprawka 1365
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym, 
jego wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników 
następujące informacje:

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
AFI lub ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1366
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu przedsiębiorstwu 
nienotowanemu na rynku regulowanym, 
jego wspólnikom lub akcjonariuszom oraz 
przedstawicielom pracowników 
następujące informacje:

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
AFI lub ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1367
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy
próg.

d) tożsamość AFI lub ZAFI, który –
samodzielnie lub działając w porozumieniu
z innymi ZAFI – osiągnął 
dwudziestopięcioprocentowy próg.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1368
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy
próg.

d) tożsamość AFI lub ZAFI, który –
samodzielnie lub działając w porozumieniu
z innymi ZAFI – osiągnął 
dwudziestopięcioprocentowy próg.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1369
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy 
próg.

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – uzyskał znaczący wpływ lub
przejął kontrolę;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.
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Poprawka 1370
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy 
próg.

d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – przejął kontrolę;

Or. en

Uzasadnienie

„Przejęcie kontroli” powinno być zgodne z prawem spółek.

Poprawka 1371
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) plan rozwoju przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jest to podstawowa informacja handlowa, której ujawnienie prowadziłoby do zakłócenia 
konkurencji i nierównych reguł gry.
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Poprawka 1372
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) plan rozwoju przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest żądanie od ZAFI, którzy przejmują kontrolę, ujawniania poufnych informacji
handlowych.

Poprawka 1373
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) plan rozwoju przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym;

e) w odniesieniu do AFI sprawującego 
kontrolę i stosującego dźwignię finansową 
– plan rozwoju przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym;

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi muszą być proporcjonalne do poziomu sprawowanej kontroli i uwzględniać 
ewentualne stosowanie dźwigni finansowej.
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Poprawka 1374
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a przedsiębiorstwem nienotowanym 
na rynku regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

f) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy AFI 
lub ZAFI a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
oraz zarządzania takimi konfliktami;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1375
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy 
ZAFI a przedsiębiorstwem nienotowanym 
na rynku regulowanym, oraz zarządzania 
takimi konfliktami;

f) zasady zapobiegania konfliktom 
interesów, w szczególności pomiędzy AFI 
lub ZAFI a przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym, 
oraz zarządzania takimi konfliktami;

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1376
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników.

skreślona

Or. en

Poprawka 1377
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zasady dotyczące komunikacji 
zewnętrznej i wewnętrznej 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników. 

g) w odniesieniu do AFI sprawującego 
kontrolę i stosującego dźwignię finansową 
zasady dotyczące komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej emitenta lub
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w szczególności
w odniesieniu do pracowników. 

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi muszą być proporcjonalne do poziomu sprawowanej kontroli i uwzględniać 
ewentualne stosowanie dźwigni finansowej.
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Poprawka 1378
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potencjalne skutki dla pracowników 
wynikające z kwestii związanych ze 
strategią przedsiębiorstwa i polityką 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1379
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potencjalne skutki dla pracowników 
wynikające z kwestii związanych ze 
strategią przedsiębiorstwa i polityką 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.
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Poprawka 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Informowanie przedstawicieli 
pracowników lub bezpośrednio 
pracowników zgodnie z ust. 1 podlega 
przepisom dyrektywy Rady 2001/23/WE
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów1.
1 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Poprawka 1381
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające: skreślony

a) szczegółową treść informacji, o których 
mowa w ust. 1;
b) wymagany sposób przekazywania tych 
informacji.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
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Or. en

Poprawka 1382
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

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

a) szczegółową treść informacji, o których 
mowa w ust. 1;

a) szczegółową treść informacji, o których 
mowa w ust. 1;

b) wymagany sposób przekazywania tych 
informacji.

b) wymagany sposób przekazywania tych 
informacji.

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

Poprawka 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółową treść informacji, o których 
mowa w ust. 1;

a) szczegółową treść informacji, o których 
mowa w niniejszym artykule;
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Or. en

Poprawka 1384
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy AFI lub ZAFI 
uzyska możliwość sprawowania kontroli,
przedsiębiorstwo docelowe wyczerpująco i 
w stosownym czasie informuje 
przedstawicieli pracowników lub, gdzie 
nie ma takich przedstawicieli, samych 
pracowników o przejęciu poprzez 
przedstawienie w stosowny sposób 
wszelkich istotnych dokumentów,
o których mowa w art. 9 ust. 5 dyrektywy 
2004/25/WE, jeżeli i w zakresie, w jakim 
nie zagraża to prowadzeniu działalności. 

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1385
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Ujawnianie informacji
1. W terminie 20 dni roboczych ZAFI 
przekazuje przedsiębiorstwu docelowemu 
powiadomienie obejmujące: 
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a) cele wiązane z przejęciem;
b) kapitał wykorzystany do przejęcia. 
Przedsiębiorstwo docelowe podaje 
powiadomienie do wiadomości publicznej.
2. Przedsiębiorstwo docelowe niezwłocznie 
informuje przedstawicieli pracowników 
lub, gdzie nie ma takich przedstawicieli, 
samych pracowników o postanowieniach 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1386
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Ujawnianie informacji
1. W terminie 20 dni roboczych ZAFI 
przekazuje przedsiębiorstwu docelowemu 
powiadomienie obejmujące: 
a) cele wiązane z przejęciem;
b) kapitał wykorzystany do przejęcia. 
Przedsiębiorstwo docelowe podaje 
powiadomienie do wiadomości publicznej.
2. Przedsiębiorstwo docelowe niezwłocznie 
informuje przedstawicieli pracowników 
lub, gdzie nie ma takich przedstawicieli, 
samych pracowników o postanowieniach 
ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Zakup z zastosowaniem dźwigni finansowej często pociąga za sobą poważne skutki dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Podstawowe znaczenie ma zatem prawo pracowników do 
otrzymania informacji i prawo do konsultacji.

Poprawka 1387
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28b
Kary
1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
każda decyzja podjęta przez ZAFI i/lub 
przedsiębiorswo docelowe, która poważnie 
narusza wymogi w zakresie informowania
i ujawniania informacji określone w art. 
27, 28 i 28a, nie miała mocy prawnej. 
Decyzja taka nie powoduje skutków 
prawnych, dopóki ZAFI i/lub 
przedsiębiorstwo docelowe nie wywiążą się 
ze swoich zobowiązań lub, jeżeli nie jest to 
już możliwe, nie zostanie ustanowione 
odpowiednie zadośćuczynienie zgodnie
z ustaleniami i procedurami, które 
zostaną określone przez państwa 
członkowskie. 
2. Do celów ust. 1 poważne naruszenia 
obejmują w szczególności:
a) nieudzielenie przedstawicielom 
pracowników żadnych informacji przed 
podjęciem decyzji;  oraz 
b) zatajenie ważnych informacji lub 
przedstawienie fałszywych informacji, co 
uniemożliwia skuteczne korzystanie
z prawa do informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Z praktyki wynika, że wiele dużych przedsiębiorsw woli płacić kary zamiast stosować się do 
wymogów w zakresie informowania.

Poprawka 1388
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28b
Kary
1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
każda decyzja podjęta przez ZAFI i/lub 
przedsiębiorswo docelowe, która poważnie 
narusza wymogi w zakresie informowania
i ujawniania informacji określone w art. 
27, 28 i 28a, nie miała mocy prawnej. 
Decyzja taka nie powoduje skutków 
prawnych, dopóki ZAFI i/lub 
przedsiębiorstwo docelowe nie wywiążą się 
ze swoich zobowiązań lub, jeżeli nie jest to 
już możliwe, nie zostanie ustanowione 
odpowiednie zadośćuczynienie zgodnie
z ustaleniami i procedurami, które 
zostaną określone przez państwa 
członkowskie. 
2. Do celów ust. 1 poważne naruszenia 
obejmują w szczególności:
a) nieudzielenie przedstawicielom 
pracowników żadnych informacji przed 
podjęciem decyzji;  lub 
b) zatajenie ważnych informacji lub 
przedstawienie fałszywych informacji, co 
uniemożliwia skuteczne korzystanie
z prawa do informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Z praktyki wynika, że wiele dużych przedsiębiorsw woli płacić kary zamiast stosować się do 
wymogów w zakresie informowania.

Poprawka 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI 
sprawującego kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje,
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.
Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na 
rynku regulowanym, którego inwestorem 
jest AFI:
a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
2 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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wystąpiły w danym roku obrotowym;
b) w odniesieniu do ryzyka finansowego
i innych typów ryzyka – co najmniej 
informacje na temat ryzyka finansowego 
związanego ze strukturą kapitałową;
c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja;
d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.
Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
kontrolę.
Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać
w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. 
b), c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału2.
W przypadku każdego AFI, którym 

zarządza i który jest objęty 
przepisami niniejszej sekcji, 
ZAFI ma obowiązek przedstawiać 
informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
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przedsiębiorstwa, o którym mowa
w art. 26 ust. 1, w terminie 
określonym w art. 19 ust. 1.

4. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające 
szczegółową treść informacji, 
które mają być przedstawiane 
zgodnie z ust. 1 i 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.

Poprawka 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI 
sprawującego kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 

skreślony
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rynku regulowanym
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje,
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.
Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na 
rynku regulowanym, którego inwestorem 
jest AFI:
a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;
b) w odniesieniu do ryzyka finansowego
i innych typów ryzyka – co najmniej 
informacje na temat ryzyka finansowego 
związanego ze strukturą kapitałową;
c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja;
d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.
Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1 
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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kontrolę.
Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać
w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. 
b), c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału1.
W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 
26 ust. 1, w terminie określonym w art. 19 
ust. 1.
4. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające szczegółową treść 
informacji, które mają być przedstawiane 
zgodnie z ust. 1 i 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Poprawka 1391
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI 
sprawującego kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje,
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.
Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na 
rynku regulowanym, którego inwestorem 
jest AFI:
a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
2 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;
b) w odniesieniu do ryzyka finansowego
i innych typów ryzyka – co najmniej 
informacje na temat ryzyka finansowego 
związanego ze strukturą kapitałową;
c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja;
d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.
Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1 
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
kontrolę.
Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać
w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. 
b), c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału2.
3. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
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przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 
26 ust. 1, w terminie określonym w art. 19 
ust. 1.
4. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające szczegółową treść 
informacji, które mają być przedstawiane 
zgodnie z ust. 1 i 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.

Poprawka 1392
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI 
sprawującego kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

skreślony

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje,
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.
Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na 
rynku regulowanym, którego inwestorem 
jest AFI:
a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;
b) w odniesieniu do ryzyka finansowego
i innych typów ryzyka – co najmniej 
informacje na temat ryzyka finansowego 
związanego ze strukturą kapitałową;
c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja;
d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.
Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1 
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
kontrolę.
Dla każdego przedsiębiorstwa 
                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać
w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. 
b), c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału1.
W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 
26 ust. 1, w terminie określonym w art. 19 
ust. 1.
4. Komisja przyjmuje środki 
wykonawcze określające szczegółową treść 
informacji, które mają być przedstawiane 
zgodnie z ust. 1 i 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
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nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.

Poprawka 1393
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI sprawującego 
kontrolę nad emitentem lub
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym

Przepisy szczegółowe dotyczące 
sprawozdania rocznego AFI sprawującego 
kontrolę nad przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym

Or. en

Poprawka 1394
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI, zawierało 
dodatkowe informacje, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez AFI i ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 1395
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez ZAFI dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI, zawierało 
dodatkowe informacje, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie roczne, o którym to mowa
w art. 19, składane przez AFI i ZAFI dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI, 
zawierało dodatkowe informacje, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne zarządzanie portfelem private equity, charakteryzujące się szybkim tempem 
inwestycji i operacji zbycia, wiąże się z większym ryzykiem dla pracowników.

Poprawka 1396
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, którego inwestorem jest 
AFI:

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w którym AFI sprawuje 
kontrolę:

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi muszą być proporcjonalne do poziomu sprawowanej kontroli.
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Poprawka 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, którego inwestorem jest 
AFI:

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w którym ZAFI sprawuje 
kontrolę w rozumieniu art. 28:

Or. en

Poprawka 1398
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, którego inwestorem jest 
AFI:

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę:

Or. en

Poprawka 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
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w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;

w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym, 
działania w zakresie badań i rozwoju;

Or. en

Poprawka 1400
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
sprawozdanie dotyczące ważnych 
okoliczności, które wystąpiły w danym 
roku obrotowym;

Or. en

Poprawka 1401
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej –
przychody i zyski przedstawione

a) w odniesieniu do działalności 
operacyjnej i sytuacji finansowej, struktury 
kapitałowej, wydatków kapitałowych oraz 



PE439.134v03-00 158/179 AM\807997PL.doc

PL

w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;

nakładów na badania i rozwój –
przychody i zyski przedstawione
w rozbiciu na poszczególne segmenty 
działalności, sprawozdanie z działalności 
przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej, 
prognoza na temat rozwoju działalności
i sytuacji finansowej, sprawozdanie 
dotyczące ważnych okoliczności, które 
wystąpiły w danym roku obrotowym;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe elementy mają istotne znaczenie dla oceny skutków kontroli sprawowanej przez 
AFI.

Poprawka 1402
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ryzyka finansowego
i innych typów ryzyka – co najmniej 
informacje na temat ryzyka finansowego 
związanego ze strukturą kapitałową;

skreślona

Or. en

Poprawka 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja;

c) w odniesieniu do spraw pracowniczych 
– fluktuacja kadr, zwolnienia, rekrutacja, 
polityka wynagrodzeń oraz inne warunki 
zatrudnienia;
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest posiadanie jasnego obrazu działalności funduszy private equity w odniesieniu 
do szeregu spraw, w tym działań w zakresie R&D, zatrudnienia, warunków zatrudnienia, 
zbywania aktywów, środowiska, finansowania operacji nabycia, pakietu wynagrodzeń kadry 
zarządzającej, cen nabycia i odprzedaży, a także miejsc prowadzenia działalności. Czasami 
informacje tego rodzaju udostępniane są dobrowolnie przez daną branżę, jednak nie są one 
spójne, kompletne ani wiarygodne.

Poprawka 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.

d) sprawozdanie w sprawie 
zrealizowanych, trwających lub 
planowanych dużych zbyć aktywów;

Or. en

Poprawka 1405
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.

d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów oraz rocznego obrotu aktywami.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne zarządzanie portfelem private equity, charakteryzujące się szybkim tempem 
inwestycji i operacji zbycia, wiąże się z większym ryzykiem dla pracowników.
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Poprawka 1406
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów.

d) sprawozdanie w sprawie dużych zbyć 
aktywów oraz rocznego obrotu aktywami.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne zarządzanie portfelem private equity, charakteryzujące się szybkim tempem 
inwestycji i operacji zbycia, wiąże się z większym ryzykiem dla pracowników.

Poprawka 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera da) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) polityka ochrony środowiska; 

Or. en

Uzasadnienie

Należy przedstawić pełne informacje o przedsiębiorstwach kontrolowanych przez ZAFI. 

Poprawka 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera db) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) finansowanie operacji przejęcia, plan 
refinansowania po przejęciu;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy przedstawić pełne informacje o przedsiębiorstwach kontrolowanych przez ZAFI. 

Poprawka 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera dc) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) pakiet wynagrodzeń kadry 
zarządzającej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przedstawić pełne informacje o przedsiębiorstwach kontrolowanych przez ZAFI. 

Poprawka 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera dd) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) cena nabycia i odprzedaży;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przedstawić pełne informacje o przedsiębiorstwach kontrolowanych przez ZAFI. 
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Poprawka 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera de) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) istotne zmiany lokalizacji miejsc 
prowadzenia działalności emitenta lub 
przedsiębiorstwa prywatnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przedstawić pełne informacje o przedsiębiorstwach kontrolowanych przez ZAFI. 

Poprawka 1412
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1 
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
kontrolę.

skreślony

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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Poprawka 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI 
powinno zawierać informacje, o których 
mowa w art. 46a ust. 1 lit. f) czwartej 
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 
lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 
ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek1, oraz ogólny opis 
struktury kapitału, zgodnie z art. 10 ust. 1 
lit. a) i d) dyrektywy 2004/25/WE – dla 
każdego emitenta, nad którym AFI przejął 
kontrolę.

Oprócz tego roczne sprawozdanie AFI dla 
każdego emitenta, nad którym ZAFI 
sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 28,
powinno zawierać:

a) skład osobowy i sposób 
funkcjonowania jednostek 
administracyjnych, zarządu i rady 
nadzorczej oraz ich komitetów; oraz 
b) przegląd struktury kapitałowej, 
obejmujący papiery wartościowe 
niedopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w jednym z państw 
członkowskich, jeżeli jest to stosowne – ze 
wskazaniem różnych rodzajów akcji oraz 
– dla każdego rodzaju akcji – praw
i obowiązków z nimi związanych oraz 
odsetka całego kapitału udziałowego, jaki 
reprezentują, a także szczegółowe 
informacje o posiadaczach wszelkich 
papierów wartościowych, które dają 
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz
z opisem tych uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka nie zmienia treści dyrektywy, ale zawiera istotę artykułów, o których 

                                               
1 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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była wcześniej mowa.

Poprawka 1414
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać
w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. 
b), c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym AFI przejął kontrolę, 
sprawozdanie AFI powinno przedstawiać

Dla każdego przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
nad którym ZAFI sprawuje kontrolę
w rozumieniu art. 28, sprawozdanie AFI 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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w ogólnym zarysie ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje, o których mowa w art. 3 lit. b), 
c) i e)-h) drugiej dyrektywy Rady 
77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 58 ustęp drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich 
równoważności, dla ochrony interesów 
zarówno wspólników, jak i osób trzecich
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak 
również utrzymania i zmian jej kapitału1.

powinno przedstawiać w ogólnym zarysie 
następujące ustalenia dotyczące 
zarządzania tym przedsiębiorstwem oraz 
informacje:

a) wartość nominalną akcji 
subskrybowanych i co najmniej raz do 
roku liczbę tych akcji;
b) liczbę akcji subskrybowanych bez 
określania wartości nominalnej, jeżeli 
emisja takich akcji jest dopuszczalna na 
mocy prawa krajowego;
c) w przypadku gdy istnieje kilka rodzajów 
akcji, dane określone zgodnie z lit. a) i b) 
dla każdego z nich oraz prawa związane
z akcjami każdego rodzaju;
d) określenie, czy akcje mają charakter 
imienny czy na okaziciela, jeżeli prawo 
krajowe przewiduje oba rodzaje, oraz 
wszelkie uregulowania odnoszące się do 
zamiany tych akcji, chyba że prawo 
wyraźnie określa postępowanie w takich 
wypadkach;
e) kwotę kapitału subskrybowanego 
wpłaconego w chwili utworzenia spółki 
lub w chwili uzyskania przez nią 
zezwolenia na rozpoczęcie działalności;
f) nominalną wartość akcji lub
w przypadku braku wartości nominalnej 
liczbę akcji wyemitowanych w zamian za 
wkład inny niż pieniężny, jak również 
przedmiot tego wkładu i nazwisko osoby 
go wnoszącej; 

                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka nie zmienia treści dyrektywy, ale zawiera istotę artykułów, o których 
była wcześniej mowa.

Poprawka 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 26 
ust. 1, w terminie określonym w art. 19 ust. 
1.

3. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 26 
ust. 1, właściwemu organowi ZAFI oraz 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym ma swoją siedzibę,
w terminie określonym w art. 19 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady pełnej przejrzystości wymagają, aby roczne sprawozdanie AFI sprawującego kontrolę 
nad przedsiębiorstwem było składane właściwym organom dla celów nadzoru i statystyki.

Poprawka 1417
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku każdego AFI, którym 3. AFI objęty przepisami niniejszej sekcji 



AM\807997PL.doc 167/179 PE439.134v03-00

PL

zarządza i który jest objęty przepisami 
niniejszej sekcji, ZAFI ma obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 26 
ust. 1, w terminie określonym w art. 19 ust. 
1.

oraz ZAFI dla każdego z takich AFI, 
którym zarządza, mają obowiązek 
przedstawiać informacje, o których mowa
w ust. 2 powyżej, wszystkim 
przedstawicielom pracowników 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 26 
ust. 1, w terminie określonym w art. 19 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 1418
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające szczegółową treść informacji, 
które mają być przedstawiane zgodnie
z ust. 1 i 2.

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

Poprawka 1419
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające szczegółową treść informacji, 
które mają być przedstawiane zgodnie

4. Komisja może ustalić w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b
i 49c środki określające szczegółową treść 
informacji, które mają być przedstawiane 
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z ust. 1 i 2. zgodnie z ust. 1 i 2.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1420
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
Szczególne przepisy dotyczące 
informowania pracowników 
przedsiębiorstw, w których AFI sprawują 
kontrolę

W przypadku AFI, które uzyskały kontrolę 
nad przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym poprzez stosowanie 
dźwigni finansowej, ZAFI nie później niż 
dwa miesiące po przejęciu spotyka się
z przedstawicielami pracowników lub, 
gdzie nie ma takich przedstawicieli,
z samymi pracownikami. Na spotkaniu 
należy dokonać przeglądu planu rozwoju 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym oraz omówić potencjalne 
skutki przejęcia przez AFI dla 
pracowników.
Po przejęciu ZAFI odbywa przynajmniej 
raz w roku spotkanie z przedstawicielami 
pracowników lub, gdzie nie ma takich 
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przedstawicieli, z samymi pracownikami
w celu omówienia informacji zawartych
w sprawozdaniu rocznym AFI dotyczącym 
nabytego przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiciele pracowników muszą mieć dostęp do ZAFI, ponieważ wierzytelności użyte 
przez AFI do kupna przedsiębiorstwa decydują o strategii nabytego przedsiębiorstwa.

Poprawka 1421
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29b – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29b
Szczególne przepisy dla AFI 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu 
przedsiębiorstw notowanych na rynku 
regulowanym
1. AFI inwestujące w przedsiębiorstwa 
notowane na rynku regulowanym muszą 
być w posiadaniu swoich akcji przez co 
najmniej dwa miesiące, aby mieć 
możliwość korzystania ze związanych
z nimi praw głosu podczas walnego 
zgromadzenia takiego przedsiębiorstwa 
notowanego na rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Krótkoterminowym inwestorom należy uniemożliwić wpływanie na długofalową strategię 
przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym.
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Poprawka 1422
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29b – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z praw głosu w przedsiębiorstwie 
notowanym na rynku regulowanym 
wynikających z pożyczonych akcji 
będących w posiadaniu AFI nie można 
korzystać podczas walnego zgromadzenia 
takiego przedsiębiorstwa notowanego na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Pożyczone akcje nie powinny dawać prawa do wpływania na długofalową strategię 
przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym.

Poprawka 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29c
Szczególne przepisy dotyczące 
uzyskiwania wartości
1. Jeżeli ZAFI sprawujący kontrolę
w rozumieniu art. 28 nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym ma zamiar zbyć
w istotnym zakresie aktywa 
przedsiębiorstwa, stosuje się następujące 
zasady: 
a) Prawni przedstawiciele zarówno 
emitenta lub przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym, 
jak i AFI wydają oświadczenie określające 
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powody zbycia oraz zaświadczające, że 
według ich wiedzy i przekonania oraz po 
należytym rozpatrzeniu proponowane
zbycie leży w najlepszym interesie 
emitenta lub przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym. 
Oświadczenie zostaje przedrukowane
w sprawozdaniu rocznym.
b) W przypadku gdy proponowana 
sprzedaż wiąże się ze spłatą wierzytelności
z tytułu nabycia, należy poinformować
i zasięgnąć opinii przedstawicieli 
pracowników emitenta lub 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym.
c) W przypadku gdy w wyniku zbycia 
emitent lub przedsiębiorstwo nienotowane 
na rynku regulowanym staje się 
niewypłacalne, odpowiedzialność za 
skutki tej sytuacji ponosi ZAFI.
2. Jeżeli ZAFI sprawuje kontrolę
w rozumieniu art. 28 nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym, prawny 
przedstawiciel emitenta lub 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku
regulowanym ma obowiązek umieścić
w sprawozdaniu rocznym oświadczenie 
stwierdzające, że wszystkie odpływy 
kapitału (w tym opłaty za zarządzanie) 
leżą w dłuższej perspektywie w interesie 
emitenta lub przedsiębiorstwa 
nienotowanego na rynku regulowanym.
3. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
szczegółową treść oświadczeń, które mają 
być przedkładane na mocy ust. 1 i 2, oraz 
warunki, w jakich ZAFI może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie
z ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
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acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event
a company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Poprawka 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29d
Szczególne przepisy dotyczące dźwigni 
finansowej stosowanej przez 
przedsiębiorstwa lub emitentów w związku
z przejęciem
1. W uzupełnieniu ograniczeń 
określonych w art. 29c ZAFI sprawujący 
kontrolę w rozumieniu art. 28 nad 
emitentem lub przedsiębiorstwem 
nienotowanym na rynku regulowanym nie 
zwiększa dźwigni finansowej stosowanej 
przez tego emitenta lub przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym
w związku z podziałem środków 
wypłacanych AFI lub jakiejkolwiek z jego 
jednostek zależnych o więcej niż 20%
w porównaniu do sytuacji przed 
przejęciem, jeżeli w wyniku takiego 
zwiększenia dźwignia stosowana przez 
emitenta lub przedsiębiorstwo przekracza 
1,5 raza średnią wartość dźwigni w branży 
danego emitenta lub przedsiębiorstwa lub 
dźwignia finansowa tego emitenta lub 
przedsiębiorstwa jest trzy razy wyższa niż 
wartość jego kapitału własnego.
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2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, dotyczące 
dźwigni finansowej, podziału, średniej 
wartości branżowej dźwigni finansowej
i procedury. 

Or. en

Uzasadnienie

Dobrze wiadomo, że zwiększone zadłużenie wynikające z podziału zysku wśród udziałowców 
jest zwykle uzasadniane koniecznością spłaty części wierzytelności z tytułu nabycia. Takie 
praktyki mogą negatywnie wpłynąć na zdolność przedsiębiorstwa docelowego do rozwoju i 
w niektórych przypadkach prowadzić do jego niewypłacalności. Dlatego należy je mieć pod 
należytą kontrolą. W tym celu w uzupełnieniu środków ochrony przewidzianych w art. 29a 
konieczne jest stworzenie sieci bezpieczeństwa w oparciu o jasne zasady i sztywne liczby.

Poprawka 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29e
Szczególne przepisy dotyczące okresu 
zamrożenia
1. Jeżeli ZAFI sprawuje kontrolę
w rozumieniu art. 28 nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym za pośrednictwem 
AFI, taki emitent lub przedsiębiorstwo nie 
jest uprawnione do dokonywania 
bezpośrednio lub pośrednio dystrybucji na 
rzecz tego AFI lub jakiejkolwiek z jego 
jednostek zależnych kwoty przekraczającej 
50% wartości jego początkowej inwestycji
w odniesieniu do takiego emitenta lub 
przedsiębiorstwa przed upływem okresu 
kończącego się w dniu piątej rocznicy 
zakończenia inwestycji lub w dniu 
sprzedaży jego udziałów w tym 
przedsiębiorstwie lub emitencie,
w zależności od tego, który z nich 



PE439.134v03-00 174/179 AM\807997PL.doc

PL

przypada wcześniej. 
2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c w celu 
wykonania ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Dobrze wiadomo, że wyprzedaż aktywów jest zwykle uzasadniana koniecznością spłaty części 
wierzytelności z tytułu nabycia. Może to negatywnie wpłynąć na zdolność przedsiębiorstwa 
docelowego do rozwoju i w niektórych przypadkach prowadzić do jego niewypłacalności. 
Dlatego należy je mieć pod należytą kontrolą. W tym celu 50% wartości inwestycji w każde 
przedsiębiorstwo z portfela należy zamrozić na okres pięciu lat lub do chwili sprzedaży 
przedsiębiorstwa, jeżeli następuje ona wcześniej.

Poprawka 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być konsekwentnie stosowane co do zasady do wszystkich 
nabywających znaczny pakiet akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które 
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inwestują. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia co do przejrzystości lub interesów pracowników
i udziałowców w firmie odnoszą się w równym stopniu do działalności wszelkich kontrolerów 
spółki UE, a nie tylko do sytuacji dotyczącej ZAFI. Wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji należy ująć w ogólnej dyrektywie o prawie spółek, nie stawiając w niekorzystnym 
położeniu ZAFI i spółek, w które inwestują.

Poprawka 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia art. 26-30 powinny być stosowane do wszystkich nabywających znaczny pakiet 
akcji, a nie jedynie do ZAFI i przedsiębiorstw, w które inwestują. Wszelkie zastrzeżenia co do 
przejrzystości lub interesów pracowników i udziałowców odnoszą się w równym stopniu do 
działalności wszelkich kontrolujących inwestorów spółki UE, a nie tylko do ZAFI. Obowiązki
w zakresie ujawniania informacji należy określić w ogólnej dyrektywie o prawie spółek.
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Poprawka 1428
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie ogólne podejście zapobiegnie zakłóceniom konkurencji na rynku pomiędzy 
podmiotami, których status reguluje niniejsza dyrektywa a innymi podmiotami. Dlatego też 
wszelkie obowiązki w zakresie ujawniania informacji, podobnie jak wszystkie formy własności 
prywatnej, powinny zostać uregulowane poprzez dokonanie zmian w dyrektywie o prawie 
spółek UE.

Poprawka 1429
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
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regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en

Poprawka 1430
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en
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Poprawka 1431
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Przepisy szczegółowe dotyczące 
przedsiębiorstw, których akcje przestały 
być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym 
Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 
emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki w zakresie ujawniania informacji nałożone na zarządzających funduszami private 
equity na mocy art. 26-30 niniejszego wniosku nie są istotne ani właściwe dla celów nadzoru 
ryzyka systemowego. W rzeczywistości odnoszą się one do obowiązków w zakresie ujawniania 
informacji, które już zostały ujęte w innych dyrektywach UE lub które prawie nie mają 
zastosowania (na przykład, obowiązek ujawnienia planu rozwoju przez przedsiębiorstwo 
nienotowane na rynku regulowanym, co budzi poważne zastrzeżenia związane z poufnością 
lub wywiadem gospodarczym). Ponadto nie mają one zastosowania do wszystkich 
uczestników rynku, których działalność może wiązać się z ryzykiem systemowym.

Poprawka 1432
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po uzyskaniu co najmniej 30 % 
praw głosu w emitencie, akcje tego 

Jeżeli po przejęciu kontroli nad 
emitentem, akcje tego emitenta przestały 
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emitenta przestały być dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, 
przedsiębiorstwo to jest w dalszym ciągu 
zobowiązane do przestrzegania 
obowiązków wynikających z dyrektywy 
2004/109/WE przez okres dwóch lat od 
daty wycofania z rynku regulowanego.

być dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, przedsiębiorstwo to jest
w dalszym ciągu zobowiązane do 
przestrzegania obowiązków wynikających
z dyrektywy 2004/109/WE przez okres 
dwóch lat od daty wycofania z rynku 
regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z poprzednimi poprawkami.


