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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie funduszy rynku pieniężnego
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0615),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0263/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Pochodne instrumenty finansowe 
uznawane do celów inwestycji FRP 
powinny służyć wyłącznie zabezpieczeniu 
ryzyka stopy procentowej i ryzyka 
walutowego, a ich instrumentem bazowym 
powinny być jedynie stopy procentowe, 
waluty lub indeksy reprezentujące te 
kategorie. Należy zakazać 
wykorzystywania instrumentów 
pochodnych do innych celów lub 
posiadających inne aktywa bazowe. 

(25) Pochodne instrumenty finansowe 
uznawane do celów inwestycji FRP 
powinny służyć wyłącznie zabezpieczeniu 
ryzyka stopy procentowej i ryzyka 
walutowego, a ich instrumentem bazowym 
powinny być jedynie stopy procentowe, 
waluty lub indeksy reprezentujące te 
kategorie. Należy zakazać 
wykorzystywania instrumentów 
pochodnych do innych celów lub 
posiadających inne aktywa bazowe. 
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Instrumenty pochodne powinny być 
wykorzystywane jedynie jako uzupełnienie 
strategii funduszu, ale nie jako główne 
narzędzie służące osiągnięciu celów 
funduszu. Jeżeli FRP inwestuje w aktywa 
oznakowane w innej walucie niż waluta 
funduszu, oczekuje się, że zarządzający 
FRP zabezpieczy całą ekspozycję na 
ryzyko walutowe, w tym za pośrednictwem 
instrumentów pochodnych.

Instrumenty pochodne powinny być 
wykorzystywane jedynie jako uzupełnienie 
strategii funduszu, ale nie jako główne 
narzędzie służące osiągnięciu celów 
funduszu. Jeżeli FRP inwestuje w aktywa 
oznakowane w innej walucie niż waluta 
funduszu, oczekuje się, że zarządzający 
FRP zabezpieczy całą ekspozycję na 
ryzyko walutowe, w tym za pośrednictwem 
instrumentów pochodnych. FRP powinny 
być uprawnione do inwestowania w 
finansowe instrumenty pochodne, jeżeli 
instrument taki znajduje się w obrocie na
rynku regulowanym, zgodnie z art. 50 ust. 
1 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/65/WE, 
lub w zorganizowanym systemie obrotu, o 
którym mowa w [nowej dyrektywie 
MiFID]4a.
.
___________________
4a Dz.U. L....

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) FRP powinny być uprawnione do 
inwestowania w jednostki uczestnictwa 
lub udziały innych FRP, aby uniknąć 
ryzyka ograniczenia wyboru aktywów 
kwalifikowalnych do poziomu 
nieoptymalnego dla inwestora.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Ważne jest, aby zarządzanie ryzykiem 
przez FRP nie było zakłócane przez 
ewentualne krótkoterminowe decyzje 
podejmowane pod wpływem ewentualnego 
ratingu FRP. W związku z tym konieczne 
jest wprowadzenie zakazu zlecania przez 
FRP lub jego zarządzającego wystawienia 
ratingu przez agencję ratingową, aby 
zapobiec wykorzystaniu tego zewnętrznego 
ratingu do celów marketingowych. FRP 
lub jego zarządzający powinni również 
powstrzymywać się od korzystania z 
alternatywnych sposobów uzyskiwania 
ratingu funduszu. Jeżeli FRP wystawiony 
zostanie rating zewnętrzny, z własnej 
inicjatywy agencji ratingowej lub na 
wniosek osoby trzeciej, która jest 
niezależna od FRP lub jego 
zarządzającego oraz nie podejmuje 
działań w imieniu żadnego z nich, 
zarządzający FRP powinien powstrzymać 
się od polegania na kryteriach związanych 
z tym ratingiem zewnętrznym. Dla 
zapewnienia odpowiedniego zarządzania 
płynnością konieczne jest, aby FRP 
ustanowiły należytą politykę i procedury 
umożliwiające poznanie swoich 
inwestorów. Polityka, którą zarządzający 
ma wprowadzić, powinna pomóc w 
zrozumieniu bazy inwestorów FRP, tak 
aby można było przewidzieć zlecenia 
umorzenia znacznych pakietów jednostek 
lub udziałów. W celu uniknięcia sytuacji, 
w której FRP muszą zrealizować nagłe, 
masowe zlecenia umorzenia, szczególną 
uwagę należy poświęcić dużym 
inwestorom reprezentującym znaczny 
odsetek aktywów funduszu, jak również 
jednemu inwestorowi reprezentującemu 
znaczny odsetek aktywów o 
jednodniowym terminie zapadalności. W 

(39) Dla zapewnienia odpowiedniego 
zarządzania płynnością konieczne jest, aby 
FRP ustanowiły należytą politykę i 
procedury umożliwiające poznanie swoich 
inwestorów. Polityka, którą zarządzający 
ma wprowadzić, powinna pomóc w 
zrozumieniu bazy inwestorów FRP, tak 
aby można było przewidzieć zlecenia 
umorzenia znacznych pakietów jednostek 
lub udziałów. W celu uniknięcia sytuacji, 
w której FRP muszą zrealizować nagłe, 
masowe zlecenia umorzenia, szczególną
uwagę należy poświęcić dużym 
inwestorom reprezentującym znaczny 
odsetek aktywów funduszu, jak również 
jednemu inwestorowi reprezentującemu 
znaczny odsetek aktywów o 
jednodniowym terminie zapadalności. W 
takim przypadku FRP powinien zwiększyć 
odsetek aktywów o jednodniowym 
terminie zapadalności proporcjonalnie do 
odsetku reprezentowanego przez tego 
inwestora. Zarządzający powinien w miarę 
możliwości określić tożsamość 
inwestorów, nawet jeśli są oni 
reprezentowani przez rachunki 
powiernicze, portale lub innych pośrednich 
nabywców.
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takim przypadku FRP powinien zwiększyć 
odsetek aktywów o jednodniowym 
terminie zapadalności proporcjonalnie do 
odsetku reprezentowanego przez tego 
inwestora. Zarządzający powinien w miarę 
możliwości określić tożsamość 
inwestorów, nawet jeśli są oni 
reprezentowani przez rachunki 
powiernicze, portale lub innych pośrednich 
nabywców.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Kryzys finansowy jest dowodem na 
to, że działalność i charakter FRP 
utrzymujących stałą wartość aktywów 
netto sprawia, że są one bardziej podatne 
na destabilizujące zjawiska paniki wśród 
inwestorów, która może rozprzestrzeniać 
się szybko na inne fundusze, niekorzystnie 
wpływając na płynność oraz dostępność 
kredytów krótkoterminowych, szczególnie 
dla banków. W związku z tym FRP o stałej 
NAV nie powinny być oferowane 
inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W celu uwzględnienia specyfiki FRP 
o stałej NAV konieczne jest, aby 

(43) W celu uwzględnienia specyfiki FRP 
o stałej NAV konieczne jest, aby 
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funduszom tym zezwolono na stosowanie 
również metody księgowania według 
kosztu zamortyzowanego w celu określenia 
stałej wartości aktywów netto 
przypadającej na jednostkę uczestnictwa 
lub udział. Niezależnie od powyższego, w 
celu zapewnienia ciągłego monitorowania 
różnicy między stałą NAV przypadającą na 
jednostkę uczestnictwa lub udział a NAV 
przypadającą na jednostkę uczestnictwa 
lub udział, FRP o stałej NAV powinien 
również obliczać wartość swoich aktywów 
na podstawie metody wyceny według 
wartości rynkowej lub metody wyceny 
według modelu.

funduszom tym zezwolono na stosowanie 
również metody księgowania według 
kosztu zamortyzowanego w celu określenia 
stałej wartości aktywów netto 
przypadającej na jednostkę uczestnictwa 
lub udział.

Metodę księgowania według kosztu 
zamortyzowanego należy stosować jedynie 
wówczas, jeżeli uznaje się, iż pozwala ona 
na odpowiednie określenie przybliżonej 
ceny instrumentu.
Ponieważ im dłuższy jest termin 
zapadalności aktywów bazowych, tym 
większe jest ryzyko nieprawidłowego 
określenia ceny, wykorzystanie 
amortyzacji należy ograniczyć do 
instrumentów o krótkim rezydualnym 
terminie zapadalności, o ile te instrumenty 
nie są szczególnie podatne na czynniki 
rynkowe. Rezydualny termin zapadalności 
wynoszący 90 dni powinien być generalnie 
uznawany za maksymalny.
Należy zagwarantować istnienie procedur 
eskalacji i progów istotności, aby 
zapewnić szybkie podjęcie działań 
korygujących w przypadku, gdy koszt 
zamortyzowany nie umożliwia już 
wiarygodnego określenia przybliżonej 
ceny instrumentów. Na poziomie portfela 
ogólnego za odpowiednie można by 
generalnie uznać progi równe 10 punktom 
bazowym.
Niezależnie od powyższego, w celu 
zapewnienia ciągłego monitorowania 
różnicy między stałą NAV przypadającą na 
jednostkę uczestnictwa lub udział a NAV 
przypadającą na jednostkę uczestnictwa 
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lub udział, FRP o stałej NAV powinien 
również obliczać wartość swoich aktywów 
na podstawie metody wyceny według 
wartości rynkowej lub metody wyceny 
według modelu.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby wyrównać codzienne wahania 
wartości aktywów FRP o stałej NAV oraz 
umożliwić temu funduszowi oferowanie 
stałej NAV przypadającej na jednostkę 
uczestnictwa lub udział, FRP o stałej NAV 
powinien stale utrzymywać bufor NAV 
wynoszący co najmniej 3 % jego aktywów. 
Bufor NAV powinien służyć jako 
mechanizm wyrównujący, pozwalający na 
utrzymanie stałej NAV. Wszelkie różnice 
między stałą NAV przypadającą na 
jednostkę uczestnictwa lub udział a NAV 
przypadającą na jednostkę uczestnictwa 
lub udział należy zniwelować poprzez 
skorzystanie z buforu NAV. W skrajnych 
warunkach rynkowych, gdy różnice mogą
się szybko zwiększać, należy zastosować 
procedurę zapewniającą zaangażowanie 
wszystkich szczebli struktur zarządczych. 
Powyższa procedura eskalacji powinna 
pozwolić osobom zarządzającym wyższego 
szczebla na podjęcie szybkich działań 
naprawczych.

(45) Aby wyrównać codzienne wahania 
wartości aktywów FRP o stałej NAV oraz 
umożliwić temu funduszowi oferowanie 
stałej NAV przypadającej na jednostkę 
uczestnictwa lub udział, FRP o stałej NAV 
powinien stale utrzymywać bufor NAV 
wynoszący co najmniej 3 % jego aktywów. 
Bufor NAV powinien służyć jako 
mechanizm wyrównujący, pozwalający na 
utrzymanie stałej NAV. Wszelkie różnice 
między stałą NAV przypadającą na 
jednostkę uczestnictwa lub udział a NAV 
przypadającą na jednostkę uczestnictwa 
lub udział należy zniwelować poprzez 
skorzystanie z buforu NAV. W skrajnych 
warunkach rynkowych, gdy różnice mogą 
się szybko zwiększać, należy zastosować 
procedurę zapewniającą zaangażowanie 
wszystkich szczebli struktur zarządczych. 
Powyższa procedura eskalacji powinna 
pozwolić osobom zarządzającym wyższego 
szczebla na podjęcie szybkich działań 
naprawczych.

Pięć lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wszystkie FRP o stałej 
NAV mające siedzibę, zarządzane lub 
wprowadzane do obrotu w Unii powinny 
zostać przekształcone w FRP o zmiennej 
wartości aktywów netto.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Udzielenie wsparcia zewnętrznego 
FRP innemu niż FRP o stałej NAV z 
zamiarem zapewnienia płynności lub 
stabilności tego funduszu lub wsparcia 
mającego de facto takie skutki zwiększa 
ryzyko przeniesienia się efektu domina z 
sektora FRP na resztę sektora finansowego. 
Udzielenie wsparcia przez osoby trzecie 
leży w ich interesie, ponieważ posiadają 
udział gospodarczy w przedsiębiorstwie 
zarządzającym zajmującym się 
zarządzaniem FRP lub ponieważ chcą 
uniknąć utraty reputacji, jeśli ich nazwa 
byłaby kojarzona z ogłoszeniem 
niewypłacalności przez FRP. Z uwagi na 
to, że wspomniane osoby trzecie nie 
zobowiązują się wyraźnie do zapewnienia 
lub zagwarantowania takiego wsparcia, nie 
ma pewności, czy tego rodzaju wsparcie 
zostanie udzielone FRP, w momencie gdy 
zajdzie taka potrzeba. W takich 
okolicznościach uznaniowy charakter 
wsparcia jednostki sponsorującej 
przyczynia się do niepewności wśród 
uczestników rynku dotyczącej tego, kto 
poniesie ewentualne straty FRP. 
Niepewność ta sprawia, że FRP są jeszcze 
bardziej podatne na panikę wśród 
inwestorów w okresach destabilizacji 
finansowej, gdy ryzyko finansowe na 
szerszą skalę jest najbardziej odczuwalne i 
kiedy pojawiają się obawy co do kondycji 
finansowej jednostek sponsorujących i ich 
zdolności do zapewnienia wsparcia 
związanym z nimi funduszom. Z tych 
względów FRP nie powinny polegać na 
wsparciu zewnętrznym w celu utrzymania 

(47) Udzielenie wsparcia zewnętrznego 
FRP innemu niż FRP o stałej NAV z 
zamiarem zapewnienia płynności lub 
stabilności tego funduszu lub wsparcia 
mającego de facto takie skutki zwiększa 
ryzyko przeniesienia się efektu domina z 
sektora FRP na resztę sektora finansowego. 
Udzielenie wsparcia przez osoby trzecie 
leży w ich interesie, ponieważ posiadają 
udział gospodarczy w przedsiębiorstwie 
zarządzającym zajmującym się 
zarządzaniem FRP lub ponieważ chcą 
uniknąć utraty reputacji, jeśli ich nazwa 
byłaby kojarzona z ogłoszeniem 
niewypłacalności przez FRP. Z uwagi na 
to, że wspomniane osoby trzecie nie 
zobowiązują się wyraźnie do zapewnienia 
lub zagwarantowania takiego wsparcia, nie 
ma pewności, czy tego rodzaju wsparcie 
zostanie udzielone FRP, w momencie gdy 
zajdzie taka potrzeba. W takich 
okolicznościach uznaniowy charakter 
wsparcia jednostki sponsorującej 
przyczynia się do niepewności wśród 
uczestników rynku dotyczącej tego, kto 
poniesie ewentualne straty FRP. 
Niepewność ta sprawia, że FRP są jeszcze 
bardziej podatne na panikę wśród 
inwestorów w okresach destabilizacji 
finansowej, gdy ryzyko finansowe na 
szerszą skalę jest najbardziej odczuwalne i 
kiedy pojawiają się obawy co do kondycji 
finansowej jednostek sponsorujących i ich 
zdolności do zapewnienia wsparcia 
związanym z nimi funduszom. Z tych 
względów FRP nie powinny polegać na 
wsparciu zewnętrznym w celu utrzymania 
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płynności i stabilności NAV przypadającej 
na jednostkę uczestnictwa lub udział, 
chyba że właściwy organ wyraźnie 
zezwolił na jego udzielenie w celu 
utrzymania stabilności rynków 
finansowych.

płynności i stabilności NAV przypadającej 
na jednostkę uczestnictwa lub udział, 
chyba że właściwy organ wyraźnie 
zezwolił na jego udzielenie w celu 
utrzymania stabilności rynków 
finansowych.

Aby uniknąć narażania pieniędzy 
podatników na ryzyko, państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
żaden publiczny organ państwowy, 
regionalny lub lokalny nie będzie udzielał 
wsparcia zewnętrznego.
W związku z tym do 31 lipca 2015 r. 
ESMA powinna opracować szczegółowe 
wytyczne określające:
– maksymalną kwotę, jaką jednostki 
sponsorujące mogą przyznać, oraz 
obowiązujące warunki w tym zakresie;
– cechy charakterystyczne wsparcia 
finansowego zapewnianego przez 
jednostkę sponsorującą zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem;
– maksymalny okres wsparcia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Organ właściwy dla FRP powinien 
sprawdzić, czy FRP jest w stanie stale 
przestrzegać przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Z uwagi na to, że 
właściwe organy dysponują już szerokimi 
uprawnieniami na mocy dyrektyw 
2009/65/WE i 2011/61/UE należy 
rozszerzyć te uprawnienia, tak aby mogły 
być wykonywane przez odniesienie do 
nowych wspólnych przepisów dotyczących 

(50) Organ właściwy dla FRP, a w 
przypadku przekroczenia progu przez 
FRP – ESMA, powinien, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, sprawdzić, 
czy FRP jest w stanie stale przestrzegać 
przepisów niniejszego rozporządzenia. Z 
uwagi na to, że właściwe organy dysponują 
już szerokimi uprawnieniami na mocy 
dyrektyw 2009/65/WE i 2011/61/UE 
należy rozszerzyć te uprawnienia, tak aby 
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FRP. Organy właściwe dla UCITS lub AFI 
powinny również sprawdzić, czy wszystkie 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania istniejące w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i wykazujące cechy FRP 
przestrzegają nowych przepisów.

mogły być wykonywane przez odniesienie 
do nowych wspólnych przepisów 
dotyczących FRP. Organy właściwe dla 
UCITS lub AFI powinny również 
sprawdzić, czy wszystkie przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania istniejące w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i wykazujące cechy FRP 
przestrzegają nowych przepisów.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Komisja powinna przyjąć, na 
podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, akty 
delegowane dotyczące procedury oceny 
wewnętrznej. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów.

(51) W celu ... należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do oceny 
wewnętrznej. Komisja powinna przyjąć ten 
akt delegowany do dnia 31 lipca 2015 r. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisję należy również upoważnić do 
przyjęcia – w drodze aktów 
wykonawczych na podstawie art. 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i zgodnie z art. 15 

(52) Komisję należy również upoważnić do 
przyjęcia – do dnia 31 lipca 2015 r., w 
drodze aktów wykonawczych na podstawie 
art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i zgodnie z art. 15 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/201077 –
wykonawczych standardów technicznych.
ESMA należy powierzyć zadanie 
opracowania wykonawczych standardów 
technicznych w odniesieniu do formatu 
przekazywanych właściwym organom 
sprawozdań zawierających informacje o 
FRP celem przedłożenia ich Komisji.

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1095/20107 –
wykonawczych standardów technicznych. 
ESMA należy powierzyć zadanie 
opracowania wykonawczych standardów 
technicznych w odniesieniu do formatu 
przekazywanych właściwym organom 
sprawozdań zawierających informacje o 
FRP celem przedłożenia ich Komisji.

__________________ __________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych), zmiany decyzji 
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji 
Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 84).

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 
decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia 
decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 84).

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) ESMA powinien mieć możliwość 
korzystania ze wszystkich uprawnień 
przyznanych mu na mocy dyrektywy 
2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE w 
odniesieniu do niniejszego rozporządzenia.
ESMA powierza się również opracowanie 
projektów regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych.

(53) ESMA powinien mieć możliwość 
korzystania ze wszystkich uprawnień 
przyznanych mu na mocy dyrektywy 
2009/65/WE i dyrektywy 2011/61/UE w 
odniesieniu do niniejszego rozporządzenia.
ESMA powierza się również opracowanie 
projektów regulacyjnych i wykonawczych 
standardów technicznych do dnia 31 lipca 
2015 r.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie nie wprowadzają 
żadnych dodatkowych wymogów w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Państwa członkowskie nie wprowadzają 
żadnych dodatkowych wymogów w 
dziedzinie objętej niniejszym 
rozporządzeniem.

Państwa członkowskie, w których można 
oferować FRP o stałej NAV, stosują 
przepisy rozdziału V.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „inwestorzy indywidualni” oznaczają:
(i) klientów detalicznych zdefiniowanych 
w [nowej dyrektywie MIFID] 10a;
(ii) klientów w rozumieniu dyrektywy 
2002/92/WE10b;
_________
10a [nowa dyrektywa MiFID].
10bDyrektywa 2002/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 
2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, (Dz.U. L 9 z 
15.1.2003, s. 3).

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania mają siedzibę, są 
wprowadzane do obrotu lub zarządzane w 
charakterze FRP w Unii, pod warunkiem 
że uzyskały zezwolenie zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem.

Przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania mają siedzibę, są 
wprowadzane do obrotu lub zarządzane w 
charakterze FRP w Unii, pod warunkiem 
że uzyskały zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

FRP lub zarządzający FRP może mieć 
siedzibę w kraju trzecim, pod warunkiem, 
że ten kraj trzeci nie jest krajem:
– w którym nie ma podatków lub są one 
jedynie symboliczne,
– który nie dokonuje rzeczywistej wymiany 
informacji z zagranicznymi organami 
podatkowymi,
– w którym przepisy legislacyjne, sądowe 
lub administracyjne są nieprzejrzyste,
– w którym nie ma wymogu istotnej 
obecności na rynku lokalnym, lub
– który działa jako centrum offshore.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. AFI uzyskuje zezwolenie na 
prowadzenie działalności w charakterze 
FRP jedynie wówczas, gdy jego właściwy 
organ zatwierdzi wniosek ZAFI, który 
uzyskał na mocy dyrektywy 2011/61/UE 
zezwolenie na zarządzanie AFI, regulamin 

1. AFI uzyskuje zezwolenie na 
prowadzenie działalności w charakterze 
FRP jedynie wówczas, gdy jego właściwy 
organ zatwierdzi wniosek ZAFI, który 
uzyskał na mocy dyrektywy 2011/61/UE 
zezwolenie na zarządzanie AFI, regulamin 
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funduszu i wybranego depozytariusza. funduszu i wybranego depozytariusza.

AFI działający w charakterze FRP lub 
ZAFI funduszu rynku pieniężnego może 
mieć siedzibę w kraju trzecim, pod 
warunkiem, że ten kraj trzeci nie jest 
krajem:
– w którym nie ma podatków lub są one 
jedynie symboliczne,
– który nie dokonuje rzeczywistej wymiany 
informacji z zagranicznymi organami 
podatkowymi,
– w którym przepisy legislacyjne, sądowe 
lub administracyjne są nieprzejrzyste,
– w którym nie ma wymogu istotnej 
obecności na rynku lokalnym,
– który działa jako centrum offshore.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jednostki uczestnictwa lub udziały 
innych FRP.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przedkłada Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 

ESMA przedkłada Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
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dnia […]. dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pochodny instrument finansowy jest 
uznawany do celów inwestycji FRP, jeśli 
jest on w obrocie na rynku regulowanym, o 
którym mowa w art. 50 ust. 1 lit. a), b) lub 
c) dyrektywy 2009/65/WE, lub w obrocie 
poza rynkiem regulowanym (OTC), pod 
warunkiem że w każdym przypadku 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Pochodny instrument finansowy jest 
uznawany do celów inwestycji FRP, jeśli 
jest on w obrocie na rynku regulowanym, o 
którym mowa w art. 50 ust. 1 lit. a), b) lub 
c) dyrektywy 2009/65/WE, lub w
zorganizowanym systemie obrotu, o 
którym mowa w [nowej dyrektywie 
MiFID]:

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wystawienie emitentowi instrumentów 
rynku pieniężnego ratingu przez agencję 
ratingową zarejestrowaną w Europejskim 
Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) poniżej dwóch 
najwyższych możliwych 
krótkoterminowych ratingów kredytowych 
stosowanych przez tę agencję uznaje się za 
istotną zmianę dla celów lit. c), a 
zarządzający jest w takiej sytuacji 
zobowiązany do przeprowadzenia nowej 
procedury przyznawania ratingów;

d) wystawienie emitentowi instrumentów 
rynku pieniężnego ratingu przez agencję 
ratingową zarejestrowaną w Europejskim 
Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) poniżej dwóch 
najwyższych możliwych 
krótkoterminowych ratingów kredytowych 
stosowanych przez tę agencję uznaje się za 
istotną zmianę dla celów lit. c), a 
zarządzający jest w takiej sytuacji 
zobowiązany do przeprowadzenia nowej 
procedury przyznawania ratingów w 
odniesieniu do jakości kredytowej danego 
instrumentu rynku pieniężnego, aby 
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upewnić się, że jest on nadal wysokiej 
jakości;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 44
określających:

Do dnia 31 lipca 2015 r. ESMA opracuje 
projekt regulacyjnych standardów 
technicznych określających:

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od indywidualnego limitu 
ustanowionego w ust. 2, standardowy FRP 
może łączyć poniższe inwestycje, jeśli w 
ich wyniku nie więcej niż 15 % jego 
aktywów zostałoby zainwestowanych 
w jednym podmiocie:

3. Niezależnie od indywidualnego limitu 
ustanowionego w ust. 2, a także w drodze 
odstępstwa od art. 14, standardowy FRP 
może łączyć poniższe inwestycje, jeśli w 
ich wyniku nie więcej niż 15 % jego 
aktywów zostałoby zainwestowanych 
w jednym podmiocie:

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FRP ani zarządzający FRP nie zamawiają 
w agencji ratingowej ratingu FRP ani nie 
płacą jej za jego wystawienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ESMA wydaje wytyczne w celu 
określenia wspólnych parametrów 
referencyjnych dla scenariuszy warunków 
skrajnych, które należy uwzględnić w 
testach warunków skrajnych, biorąc pod 
uwagę czynniki, o których mowa w ust. 1.
Wytyczne są aktualizowane co najmniej 
raz w roku, z uwzględnieniem rozwoju 
sytuacji na rynku.

7. Do dnia 31 lipca 2015 r. ESMA wyda
wytyczne w celu określenia wspólnych 
parametrów referencyjnych dla scenariuszy 
warunków skrajnych, które należy 
uwzględnić w testach warunków skrajnych, 
biorąc pod uwagę czynniki, o których 
mowa w ust. 1. Wytyczne są 
aktualizowane co najmniej raz w roku, z 
uwzględnieniem rozwoju sytuacji na 
rynku.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oprócz metody wyceny według wartości 
rynkowej, o której mowa w ust. 2 i 3, oraz 
wyceny według modelu, o której mowa w 
ust. 4, aktywa FRP o stałej NAV mogą być 
również wyceniane na podstawie metody 
kosztu zamortyzowanego.

5. Oprócz metody wyceny według wartości 
rynkowej, o której mowa w ust. 2 i 3, oraz 
wyceny według modelu, o której mowa w 
ust. 4, aktywa FRP o stałej NAV mogą być 
również wyceniane na podstawie metody 
kosztu zamortyzowanego.

Metodę księgowania według kosztu 
zamortyzowanego stosuje się jedynie 
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wówczas, jeżeli uznaje się, iż pozwala ona 
na odpowiednie określenie przybliżonej 
ceny instrumentu.
Ponieważ im dłuższy jest termin 
zapadalności aktywów bazowych, tym 
większe jest ryzyko nieprawidłowego 
określenia ceny, wykorzystanie 
amortyzacji należy ograniczyć do 
instrumentów o krótkim rezydualnym 
terminie zapadalności, o ile instrumenty 
nie są szczególnie podatne na czynniki 
rynkowe. Rezydualny termin zapadalności 
wynoszący 90 dni uznaje się za 
maksymalny.
Należy zagwarantować istnienie procedur 
eskalacji i progów istotności, aby 
zapewnić szybkie podjęcie działań 
korygujących w przypadku, gdy koszt 
zamortyzowany nie umożliwia już 
wiarygodnego określenia przybliżonej 
ceny instrumentów. Na poziomie portfela 
ogólnego za odpowiednie uznaje się progi 
równe 10 punktom bazowym.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
FRP o stałej NAV nie mogą być 
oferowane inwestorom indywidualnym.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy FRP o stałej NAV ustanawia i 
utrzymuje bufor NAV, którego wysokość 
musi stale wynosić co najmniej 3 % 
całkowitej wartości aktywów FRP o stałej 
NAV. Całkowitą wartość aktywów FRP o 
stałej NAV oblicza się jako sumę wartości 
każdego składnika aktywów FRP 
określonych zgodnie z art. 26 ust. 3 lub 4.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. każdy FRP o 
stałej NAV ustanowi bufor NAV, który 
będzie utrzymywał i którego wysokość 
musi stale wynosić co najmniej 3 % 
całkowitej wartości aktywów FRP o stałej 
NAV. Całkowitą wartość aktywów FRP o 
stałej NAV oblicza się jako sumę wartości 
każdego składnika aktywów FRP 
określonych zgodnie z art. 26 ust. 3 lub 4.

Do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: pięć 
lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] wszystkie FRP o stałej 
NAV mające siedzibę, zarządzane lub 
wprowadzane do obrotu w Unii muszą 
zostać przekształcone w FRP o zmiennej 
NAV.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ właściwy dla FRP o stałej NAV
jest bezzwłocznie powiadamiany o 
każdym spadku poniżej 3 % kwoty buforu 
NAV.

1. Organ właściwy dla FRP o stałej NAV
oraz ESMA są bezzwłocznie
powiadamiane o niezbędnych 
dokumentach dowodzących istnienia 
buforu oraz o każdym spadku poniżej 3 % 
kwoty buforu NAV.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie zewnętrzne oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie 
oferowane przez osobę trzecią, 
przeznaczone na zapewnienie płynności 
lub które w praktyce doprowadziłoby do 
zapewnienia płynności FRP bądź 
ustabilizowania NAV przypadającej na 
jednostkę uczestnictwa lub udział FRP.

Wsparcie zewnętrzne oznacza 
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie 
oferowane przez osobę trzecią, 
przeznaczone na zapewnienie płynności 
lub które w praktyce doprowadziłoby do 
zapewnienia płynności FRP bądź 
ustabilizowania NAV przypadającej na 
jednostkę uczestnictwa lub udział FRP. 
Żaden publiczny organ państwowy, 
regionalny lub lokalny nie może udzielać 
wsparcia zewnętrznego.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Żaden publiczny organ państwowy, 
regionalny lub lokalny nie może udzielać 
wsparcia zewnętrznego.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Wytyczne ESMA

Do dnia 31 lipca 2015 r. ESMA opracuje 
szczegółowe wytyczne dotyczące wsparcia 
finansowego przez jednostki 
sponsorujące, które to wytyczne będą 
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określać:
– maksymalną kwotę, jaką jednostki 
sponsorujące mogą przyznać, oraz 
obowiązujące warunki w tym zakresie;
– cechy charakterystyczne wsparcia 
finansowego;
– okres wsparcia finansowego.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FRP o stałej NAV wyraźnie informuje we 
wszelkich zewnętrznych lub wewnętrznych 
dokumentach, sprawozdaniach, 
oświadczeniach, reklamach, pismach lub 
innych materiałach pisemnych, które 
wydaje ten FRP lub jego zarządzający, 
przesyłanych potencjalnym inwestorom, 
posiadaczom jednostek uczestnictwa, 
udziałowcom lub organom właściwym dla 
tego FRP lub jego zarządzającego bądź 
przeznaczonych do dystrybucji wśród tych 
podmiotów, o tym, że jest FRP o stałej 
NAV.

FRP o stałej NAV wyraźnie informuje we 
wszelkich zewnętrznych lub wewnętrznych 
dokumentach, sprawozdaniach, 
oświadczeniach, reklamach, pismach lub 
innych materiałach pisemnych, które 
wydaje ten FRP lub jego zarządzający, 
przesyłanych potencjalnym inwestorom, 
posiadaczom jednostek uczestnictwa, 
udziałowcom lub organom właściwym dla 
tego FRP lub jego zarządzającego bądź 
przeznaczonych do dystrybucji wśród tych 
podmiotów, o tym, że jest FRP o stałej 
NAV.

Na wniosek inwestora FRP o stałej NAV 
przekazuje informację o NAV.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Polityka wynagrodzeń FRP musi być 
przejrzysta. W związku z tym FRP 
opracują i zastosują politykę i praktyki w 
zakresie wynagrodzeń, które są zgodne z 
rozsądnym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem i je promują, a także nie 
zachęcają do podejmowania ryzyka 
niezgodnego z profilami ryzyka, 
regulaminami lub dokumentami 
założycielskimi zarządzanych przez nie 
FRP.
2. Polityka wynagrodzeń i praktyki w tym 
zakresie obejmują stałe i zmienne 
składniki wynagrodzeń oraz nieokreślone 
z góry świadczenia emerytalne.
3. Polityka wynagrodzeń i praktyki w tym 
zakresie mają zastosowanie do tych 
kategorii pracowników, w tym 
pracowników oraz innych członków 
personelu, takich jak (ale nie jedynie) 
pracownicy zatrudnieni na czas określony 
i pracownicy kontraktowi, na poziomie 
funduszu lub subfunduszu, którzy:
a) zarządzają funduszami;
b) nie zarządzają funduszami, lecz 
podejmują decyzje inwestycyjne mające 
wpływ na pozycję ryzyka funduszu;
c) nie zarządzają funduszami, lecz mają 
uprawnienia pozwalające im wpływać na 
pracowników, w tym doradców i 
analityków ds. polityki inwestycyjnej;
d) należą do kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, osób podejmujących decyzje 
dotyczące ryzyka, personelu sprawującego 
kontrolę, oraz
e) są pracownikami lub innymi członkami 
personelu, takimi jak (ale nie jedynie) 
pracownicy zatrudnieni na czas określony 
i pracownicy kontraktowi, których 
wynagrodzenie jest na tym samym 
szczeblu siatki płac co kadra kierownicza 
wyższego szczebla i osoby podejmujące 
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decyzje i których działalność zawodowa 
ma istotny wpływ na profil ryzyka spółek 
zarządzających lub zarządzanych przez 
nie FRP.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do każdego zarządzanego 
FRP co najmniej raz na kwartał 
zarządzający FRP przekazuje informacje 
organowi właściwemu dla FRP. Na 
wniosek zarządzający dostarcza informacje 
również organowi właściwemu dla 
zarządzającego, jeżeli nie jest to ten sam 
organ co organ właściwy dla FRP.

1. W odniesieniu do każdego zarządzanego 
FRP co najmniej raz na kwartał 
zarządzający FRP przekazuje informacje 
organowi właściwemu dla FRP.
Zarządzający dostarcza informacje również 
organowi właściwemu dla zarządzającego, 
jeżeli nie jest to ten sam organ co organ 
właściwy dla FRP.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy na bieżąco nadzorują 
przestrzeganie przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

1. FRP posiadający pod swoim zarządem 
aktywa o wartości ponad 10 mld EUR jest 
nadzorowany na bieżąco przez ESMA pod 
kątem przestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

Inne fundusze podlegają bieżącemu 
nadzorowi ze strony właściwych organów.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ właściwy dla FRP jest 
odpowiedzialny za nadzorowanie 
wypełniania obowiązków określonych w 
regulaminie funduszu lub w dokumentach 
założycielskich, a także obowiązków 
określonych w prospekcie emisyjnym, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. ESMA i organ właściwy dla FRP –
w zależności od rodzaju nadzorowanego 
FRP – są odpowiedzialne za nadzorowanie 
wypełniania obowiązków określonych w 
regulaminie funduszu lub w dokumentach 
założycielskich, a także obowiązków 
określonych w prospekcie emisyjnym, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ właściwy dla zarządzającego jest 
odpowiedzialny za nadzorowanie 
adekwatności mechanizmów i organizacji 
zarządzającego tak, aby zarządzający FRP 
był w stanie spełniać obowiązki i 
przestrzegać przepisów związanych z 
ustanowieniem i funkcjonowaniem 
wszystkich FRP, którymi zarządza.

4. ESMA i organ właściwy dla 
zarządzającego – w zależności od rodzaju 
nadzorowanego FRP – są odpowiedzialne
za nadzorowanie adekwatności 
mechanizmów i organizacji zarządzającego 
tak, aby zarządzający FRP był w stanie 
spełniać obowiązki i przestrzegać 
przepisów związanych z ustanowieniem i 
funkcjonowaniem wszystkich FRP, 
którymi zarządza.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy monitorują UCITS 
lub AFI mające siedzibę lub wprowadzane 
do obrotu na ich terytoriach w celu 
sprawdzenia, czy nie stosują one nazwy 
FRP lub czy nie sugerują posiadania 
statusu FRP, chyba że przestrzegają 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

5. ESMA i właściwe organy – w zależności 
od rodzaju nadzorowanego FRP –
monitorują UCITS lub AFI mające 
siedzibę lub wprowadzane do obrotu na ich 
terytoriach w celu sprawdzenia, czy nie 
stosują one nazwy FRP lub czy nie 
sugerują posiadania statusu FRP, chyba że 
przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy posiadają wszelkie 
uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, 
które są niezbędne do wykonywania ich 
funkcji powierzonych im na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

1. ESMA i właściwe organy – w zależności 
od rodzaju nadzorowanego FRP –
posiadają wszelkie uprawnienia nadzorcze 
i dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania ich funkcji powierzonych im 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust. 1 
zdanie pierwsze istniejący UCITS lub 
AFI, spełniający kryteria definicji FRP o 
stałej NAV zawartej w art. 2 pkt 10), 
ustanawia bufor NAV w wysokości co 
najmniej:

skreślony
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a) 1 % łącznej wartości aktywów FRP o 
stałej NAV, w ciągu jednego roku od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia;
b) 2 % łącznej wartości aktywów FRP o 
stałej NAV, w ciągu dwóch lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia;
c) 3% łącznej wartości aktywów FRP o 
stałej NAV, w ciągu trzech lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 3 niniejszego artykułu 
odniesienie do 3 % w art. 33 i 34 jest 
rozumiane jako odniesienie do kwot 
buforu NAV wymienionych odpowiednio 
w ust. 3 lit. a), b) i c).

skreślony

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13 i 
19, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13 i 
19, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
przyjmie akty delegowane, o których 
mowa w art. 13 i 19 najpóźniej do dnia 31 
lipca 2015 r.
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Or. en
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UZASADNIENIE

Kontekst:

Równoległy system bankowy to system pośrednictwa kredytowego obejmujący podmioty i 
działania poza normalnym systemem bankowym. Banki działające w systemie równoległym 
nie są regulowane jak banki, prowadzą jednak działalność o charakterze bankowym. Według 
ogólnych szacunków Rady Stabilności Finansowej wartość równoległego systemu 
bankowego na świecie w 2011 r. wynosiła około 51 bln EUR. Stanowi to 25-30% wartości 
całego systemu finansowego i połowę wartości aktywów bankowych. Równoległy system 
bankowy ma zatem ogromne znaczenie systemowe dla sektora finansowego w Europie.

Fundusze rynku pieniężnego należy uznać za ważny element równoległego systemu 
bankowego.

Fundusz rynku pieniężnego (FRP) jest funduszem wzajemnym, inwestującym w 
krótkoterminowe instrumenty dłużne, takie jak instrumenty rynku pieniężnego emitowane 
przez banki, rządy lub przedsiębiorstwa. Instrumenty rynku pieniężnego obejmują tradycyjnie 
bony skarbowe, papiery komercyjne i certyfikaty depozytowe.

Ze względu na wzajemne powiązania o charakterze systemowym między funduszami rynku 
pieniężnego a sektorem bankowym oraz finansami przedsiębiorstw i rządów, Rada 
Stabilności Finansowej, Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych 
(IOSCO), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Komisja Europejska i Parlament 
Europejski uznały fundusze rynku pieniężnego za istotne podmioty działające jak banki w 
systemie równoległym.

Jak podkreślił Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu w sprawie równoległego systemu 
bankowego, przyjętym 20 listopada 2012 r., priorytetowym zadaniem powinno być 
zastosowanie wobec funduszy rynku pieniężnego środków niezbędnych do ograniczenia 
konkretnych zagrożeń powstania paniki bankowej, aby zapewnić większą stabilność systemu 
finansowego.

Rola i znaczenie FRP

FRP są ważnym źródłem finansowania krótkoterminowego dla instytucji finansowych, 
przedsiębiorstw i rządów. W Europie w portfelach tych funduszy znajduje się około 22% 
krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy lub sektor 
przedsiębiorstw. FRP posiadają 38% krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez sektor bankowy. Ogółem w portfelu FRP w UE znajdują się aktywa o 
wartości około 1 bln euro.

FRP odegrały istotną rolę w kryzysie finansowym w latach 2007-2008.
W Europie szereg tzw. „dynamicznych” FRP ucierpiało wskutek kryzysu na amerykańskim 
rynku kredytów hipotecznych latem 2007 r. i albo musiało otrzymać wsparcie ze strony 
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sponsorujących je banków albo musiało zawiesić realizację zleceń. Dla porównania w USA 
kryzys miał o wiele większy zasięg, a jeden z czołowych funduszy – Reserve Primary Fund, 
wskutek upadku banku Lehman Brothers „przełamał dolara” (ang. broke the buck) tj. nie był 
w stanie utrzymać wartości aktywów netto na poziomie jednego dolara amerykańskiego. 
Wydarzenie to uruchomiło panikę bankową na FRP – w ciągu zaledwie kilku dni z funduszy 
takich wycofano około 310 mld USD, czyli około 10% całkowitej wartości zarządzanych 
aktywów, co doprowadziło do zaburzeń na rynku papierów komercyjnych i zmusiło rząd 
amerykański do podjęcia działań, polegających m.in. na utworzeniu dwóch instrumentów 
płynnościowych i rozszerzeniu gwarancji depozytowych (dokument Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego w sprawie FRP z 2012 r.).

Istotna rola FRP w czasie kryzysu spowodowała, że organy regulacyjne po obu stronach 
Atlantyku dokonały gruntownego przeglądu uregulowań dotyczących tych funduszy. W 
Europie w 2010 r. przyjęto nowe wytyczne, wprowadzające ścisłe normy, jeżeli chodzi o 
jakość kredytów i zapadalność bazowych papierów wartościowych, a także rozszerzające 
obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Chociaż uznaje się, że inicjatywy te znacznie 
poprawiły przepisy dotyczące FRP, wciąż prowadzone są dyskusje, zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i na szczeblu międzynarodowym, na temat sposobu ograniczenia ryzyka 
systemowego związanego z FRP, a w szczególności ich podatności na panikę bankową. 

 Dlatego sprawozdawca uważa, że w świetle znaczenia systemowego FRP oraz ogromnej roli 
tych funduszy w czasie kryzysu finansowego, należy z zadowoleniem przyjąć wniosek 
legislacyjny Komisji Europejskiej mający na celu uregulowania sektora FRP.

Propozycja Komisji Europejskiej(KE) i uwagi sprawozdawcy

Mając na względzie ww. słabości strukturalne oraz fakt, że inwestorzy często postrzegają 
pieniądze zainwestowane w FRP jako inwestycje gwarantowane, potrzebne są ścisłe ramy 
regulacyjne, aby uregulować kwestie płynności i transformacji terminów zapadalności oraz 
doprowadzić do tego, by FRP były bardziej stabilne, a jednocześnie nie zagrozić ich istotnej 
roli dla gospodarki realnej, jaką jest finansowanie krótkoterminowe. Propozycja KE zaostrza 
wymogi dotyczące płynności, dywersyfikacji i koncentracji oraz zwiększa ich przejrzystość i 
stabilność.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje te działania, jest jednak zdania, że należy pójść 
jeszcze dalej w kwestiach poruszonych poniżej.

Po pierwsze, aby jak najskuteczniej zapobiec ewentualnej panice bankowej oraz zapewnić 
większą stabilność systemu bankowego, należy przyjąć dodatkowe przepisy dotyczące 
funduszy o stałej NAV. Sprawozdawca uważa – co podkreślił już PE w swoim sprawozdaniu 
w sprawie równoległego systemu bankowego – że FRP, które oferują stałą wartość aktywów 
netto (NAV), powinny podlegać przepisom mającym na celu ograniczenie pewnych zagrożeń 
związanych z niezmiennością NAV oraz internalizację kosztów wynikających z tych 
zagrożeń. W opinii sprawozdawcy najlepszym środkiem umożliwiającym internalizację 
kosztów jest 3-procetowy bufor kapitałowy, który należy utworzyć do końca 2014 r. Do 
końca 2019 r. wszystkie fundusze o stałej NAV należy przekształcić w fundusze o zmiennej 
NAV, ponieważ dzięki temu FRP będą bardziej przejrzyste, jeżeli chodzi o rzeczywistą 
wartość aktywów bazowych, a tym samym będą mniej podatne na ryzyko paniki bankowej.
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Co więcej, mając na uwadze, że raje podatkowe są bardzo szkodliwe dla gospodarki 
międzynarodowej oraz że walka z rajami podatkowymi stanowi priorytetowe działanie na 
szczeblu międzynarodowym, zgodnie z deklaracjami szczytu G20 w Petersburgu z września 
2013 r. oraz deklaracjami ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów G20 z 
lutego 2013 r., popartymi w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z maja 2013 r. w 
sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami 
podatkowymi, a także mając na uwadze, że ogromna część podmiotów i działań w ramach 
równoległego systemu bankowego prowadzona jest w rajach podatkowych, sprawozdawca 
jest przekonany, że należy przyjąć przepisy uniemożliwiające tworzenie FRP w rajach 
podatkowych.
Ponadto zdaniem sprawozdawcy grupa aktywów, w jakie może inwestować FRP, powinna 
zostać rozszerzona do pewnego pułapu procentowego na jednostki innych FRP, pod 
warunkiem spełnienia ściśle określonych warunków.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inne propozycje KE mające na celu zwiększenie 
przejrzystości, uważa jednak, że wymóg przejrzystości należy rozszerzyć również na politykę 
wynagrodzeń i praktyki FRP. Ponadto fundusze o stałej NAV powinny w dowolnym 
momencie móc udzielić inwestorom informacji o wartości aktywów netto jednostek 
uczestnictwa tego funduszu.

Aby uzyskać wiarygodny obraz wartości aktywów FRP oraz przyjętej przez dany fundusz 
strategii ryzyka, pomocny byłby rating wystawiany przez uznaną agencję ratingową. 
Sprawozdawca jest przeciwny wszelkim formom mechanicznego opierania się na ratingach 
zewnętrznych, nie jest jednak również zwolennikiem zakazania FRP zlecania lub 
finansowania oceny dokonywanej przez agencję uznaną przez ESMA, o ile przestrzegane są 
wszystkie przepisy rozporządzeń w sprawie agencji ratingowych.  W tym kontekście ważne 
jest, by wewnętrzna metoda oceny była wiarygodna, praktyczna i wolna od ewentualnych 
konfliktów interesów.

Aby ocenić produkty finansowe, w jakie zainwestował dany FRP, metoda wyceny musi być 
wiarygodna i opierać się na solidnych podstawach. Sprawozdawca uważa, że 
wykorzystywany przez fundusze o stałej NAV model oparty na koszcie zamortyzowanym jest 
pożyteczny, pod warunkiem spełnienia bardziej szczegółowych warunków – w szczególności 
rezydualny termin zapadalności należy ograniczyć do 90 dni, a jeżeli metoda oparta na 
koszcie zamortyzowanym przestanie dostarczać wiarygodnych informacji na temat 
przybliżonej ceny danego instrumentu, należy podjąć działania korygujące. 

Wsparcie jednostki sponsorującej dla funduszu o stałej NAV musi być ograniczone do 
stworzenia bufora kapitałowego. W wyjątkowych przypadkach fundusze o zmiennej NAV 
mogą również ubiegać się o wsparcie zewnętrzne, nie może jednak ono pochodzić od żadnego 
publicznego organu państwowego, regionalnego lub lokalnego.
Ponadto niezbędna jest większa przejrzystość, jeżeli chodzi o maksymalną kwotę wsparcia 
dla funduszu o zmiennej NAV, maksymalny czas udzielania takiego wsparcia oraz jego 
formy.
W tym celu ESMA opracuje niezbędne szczegółowe wytyczne.

Mając na względzie znaczenie systemowe kilku FRP, a także rychłe wprowadzenie 
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bezpośredniego nadzoru EBC nad bankami o znaczeniu systemowym w ramach unii 
bankowej, sprawozdawca uważa, że należy powierzyć ESMA odpowiedzialność za 
bezpośredni nadzór nad największymi FRP o znaczeniu systemowym, we współpracy z 
właściwym organem.


