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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 
2004/39/WE i 2009/…/WE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0207),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C7-0040/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
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czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji 
w formie papierów wartościowych takich 
jak świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko 
w przewidzianym w niej zakresie.

instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Aby skorzystać z wyłączeń 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
odnośny ZAFI powinien w sposób ciągły 
przestrzegać warunków tych wyłączeń.
Niniejsza dyrektywa powinna jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko 
w przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

 Wyłączenia powinny być ograniczone, aby zapewnić równe reguły gry.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu 
nadmiernych lub nieproporcjonalnych 
wymogów, w niniejszej dyrektywie 
przewidziano zwolnienie z wymogów 
ZAFI, gdy wszystkie zarządzane przez 

skreślony
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niego AFI nie przekraczają progu 100 
mln EUR. Nie jest prawdopodobne, aby 
działalność takich ZAFI miała istotne 
konsekwencje dla stabilności finansowej 
lub sprawnego funkcjonowania rynku. W 
przypadku ZAFI, które zarządzają 
wyłącznie AFI, które nie stosują dźwigni 
finansowej i w których prawa do umorzeń 
nie mogą być wykonywane przez okres 
pięciu lat, zastosowanie ma specjalny próg 
w wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że 
w przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej 
i specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych 
i rygorystycznych ram regulacyjnych 
i nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione 
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych 
i rygorystycznych ram regulacyjnych 
i nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione 
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 
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wprowadzania AFI do obrotu we 
Wspólnocie wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

wprowadzania AFI z siedzibą we 
Wspólnocie do obrotu na terenie całej 
Wspólnoty wśród inwestorów branżowych, 
z zastrzeżeniem procedury notyfikacyjnej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Bez uszczerbku dla innych stosujących 
się instrumentów prawa wspólnotowego, 
państwa członkowskie mogą nałożyć na 
ZAFI bardziej rygorystyczne wymogi 
w każdym przypadku gdy ZAFI 
wprowadza AFI do obrotu wyłącznie 
wśród inwestorów detalicznych lub gdy 
ZAFI wprowadza ten sam AFI do obrotu 
zarówno wśród inwestorów branżowych, 
jak i detalicznych, niezależnie od tego, czy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w tym 
AFI są wprowadzane do obrotu krajowego 
lub transgranicznego. Dwa powyższe 
wyjątki umożliwiają państwom 
członkowskim wprowadzanie 
dodatkowych zabezpieczeń, które państwa 
te uznają za konieczne z punktu widzenia 
ochrony inwestorów detalicznych. 
Rozwiązanie to jest związane z faktem, że 
AFI często nie mają płynności finansowej 
i są poważnie zagrożone utratą dużej części 
kapitału. Strategie inwestycyjne dotyczące 
AFI z reguły nie są dostosowane do profilu 
inwestycyjnego i potrzeb inwestorów 
detalicznych. Są one bardziej odpowiednie 
dla inwestorów branżowych i inwestorów 
posiadających duży portfel inwestycyjny, 
który amortyzuje wysokie ryzyko straty 
związane z tego typu inwestycjami. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
zezwolić na wprowadzanie do obrotu
wszystkich lub niektórych typów AFI 

(9) Bez uszczerbku dla innych stosujących 
się instrumentów prawa wspólnotowego, 
państwa członkowskie mogą nałożyć na 
ZAFI bardziej rygorystyczne wymogi 
w każdym przypadku gdy ZAFI 
wprowadza AFI do obrotu wyłącznie 
wśród inwestorów detalicznych lub gdy 
ZAFI wprowadza ten sam AFI do obrotu 
zarówno wśród inwestorów branżowych, 
jak i detalicznych, niezależnie od tego, czy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w tym 
AFI są wprowadzane do obrotu krajowego 
lub transgranicznego. Dwa powyższe 
wyjątki umożliwiają państwom 
członkowskim wprowadzanie 
dodatkowych zabezpieczeń, które państwa 
te uznają za konieczne z punktu widzenia 
ochrony inwestorów detalicznych. 
Rozwiązanie to jest związane z faktem, że 
AFI często nie mają płynności finansowej 
i są poważnie zagrożone utratą dużej części 
kapitału. Strategie inwestycyjne dotyczące 
AFI z reguły nie są dostosowane do profilu 
inwestycyjnego i potrzeb inwestorów 
detalicznych. Są one bardziej odpowiednie 
dla inwestorów branżowych i inwestorów 
posiadających duży portfel inwestycyjny, 
który amortyzuje wysokie ryzyko straty 
związane z tego typu inwestycjami. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
zezwolić na wprowadzanie do obrotu 
niektórych typów AFI zarządzanych przez 
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zarządzanych przez ZAFI wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium. W świetle art. 19 ust. 4 i 5 
dyrektywy 2004/39/WE państwa 
członkowskie zezwalające na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych powinny 
w dalszym ciągu dbać o tworzenie 
odpowiednich zabezpieczeń. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione 
zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, które 
świadczą usługi inwestycyjne na rzecz 
klientów detalicznych, muszą uwzględniać 
te dodatkowe zabezpieczenia oceniając, 
czy dany AFI jest odpowiedni dla danego 
klienta detalicznego. Jeżeli państwo 
członkowskie zezwala na wprowadzanie 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium, 
możliwość wprowadzania AFI do obrotu 
powinna być niezależna od tego, w którym 
państwie członkowskim mieści się siedziba 
ZAFI, a stosowanie ewentualnych 
przepisów dodatkowych powinno być 
zgodne z zasadą niedyskryminacji.

ZAFI wśród inwestorów detalicznych na 
swoim terytorium, wyłączając fundusze 
funduszy posiadające ponad 30% 
inwestycji bazowych w AFI nieobjęte 
europejskim paszportem umożliwiającym 
wprowadzanie do obrotu na mocy 
niniejszej dyrektywy, oraz fundusze 
powiązane, które inwestują w AFI 
podstawowe nieobjęte europejskim 
paszportem umożliwiającym 
wprowadzanie do obrotu na mocy 
niniejszej dyrektywy. W świetle art. 19 ust. 
4 i 5 dyrektywy 2004/39/WE państwa 
członkowskie zezwalające na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych powinny 
w dalszym ciągu dbać o tworzenie 
odpowiednich zabezpieczeń. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione 
zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, które 
świadczą usługi inwestycyjne na rzecz 
klientów detalicznych, muszą uwzględniać 
te dodatkowe zabezpieczenia oceniając, 
czy dany AFI jest odpowiedni dla danego 
klienta detalicznego. Jeżeli państwo 
członkowskie zezwala na wprowadzanie 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium, 
możliwość wprowadzania AFI do obrotu 
powinna być niezależna od tego, w którym 
państwie członkowskim mieści się siedziba 
ZAFI, a stosowanie ewentualnych 
przepisów dodatkowych powinno być 
zgodne z zasadą niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
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i z uwagi na znaczne pokrywanie się 
wymogów dotyczących zezwoleń, 
określonych w dyrektywie 2009/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona)1 oraz wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
zarządzający posiadający zezwolenie na 
mocy jednej z tych dyrektyw powinni być 
również uprawnieni na mocy drugiej 
z nich, pod wyłącznym warunkiem 
spełnienia wszelkich odnośnych wymogów 
dodatkowych dotyczących nowego 
zezwolenia. W związku z tym możliwe 
powinny być wzajemne odesłania 
dotyczące dokumentów, o ile zawarte 
w nich informacje pozostają 
niezmienione. Pod kątem tego samego 
celu należy zmienić dyrektywę 
2009/65/WE.
1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury dla uniknięcia dublowania się 
pracy i kosztów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest dodanie przepisów 
przewidujących stosowanie minimalnych 
wymogów kapitałowych, aby 
zagwarantować ciągłość i stałość usług 
zarządzania świadczonych przez ZAFI. 
Wymogi dotyczące kapitału bieżącego 
powinny pokrywać potencjalną ekspozycję 

(11) Konieczne jest dodanie przepisów 
przewidujących stosowanie minimalnych 
wymogów kapitałowych, aby 
zagwarantować ciągłość i stałość usług 
zarządzania świadczonych przez ZAFI. 
Wymogi dotyczące kapitału bieżącego 
powinny pokrywać potencjalną ekspozycję 
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ZAFI związaną z odpowiedzialnością 
zawodową w zakresie całej działalności 
ZAFI, w tym w zakresie usług zarządzania 
świadczonych w ramach powierzenia 
zadań lub na podstawie upoważnienia.

ZAFI związaną z odpowiedzialnością 
zawodową w zakresie całej działalności 
ZAFI, w tym w zakresie usług zarządzania 
świadczonych w ramach powierzenia 
zadań lub na podstawie upoważnienia.
Wymóg dotyczący funduszy własnych 
powinien zatem podlegać takim samym 
pułapom jak te określone w dyrektywie 
2009/65/WE. Ponadto fundusze własne 
powinny być zainwestowane w aktywa 
płynne lub łatwo wymienialne na środki 
pieniężne w krótkim terminie oraz nie 
powinny zawierać pozycji spekulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu częściowe dostosowanie do punktu 9 preambuły dyrektywy w sprawie 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W oświadczeniu przywódców państw
wydanym po szczycie G-20 w Pittsburghu 
w dniach 24-25 września 2009 r. 
przedstawiono międzynarodowe 
porozumienie w sprawie wynagrodzenia 
pracowników banków i innych 
przedsiębiorstw o znaczeniu systemowym 
oferujących usługi finansowe. Zasady te 
winny mieć zastosowanie do ZAFI 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy. 
Komisja powinna opracować w tym celu 
środki wykonawcze.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Komisja powinna zapewnić, że 
wymogi dotyczące depozytariuszy 
określone w niniejszej dyrektywie mają 
zastosowanie do depozytariuszy UCITS, 
i powinna w tym celu, najpóźniej do dnia 
wejścia niniejszej dyrektywy w życie, 
dokonać odpowiedniego przeglądu 
dyrektywy 2009/65/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności międzysektorowej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, 
w zależności od aktywów i rynków, 
w które głównie inwestują. Różnice te 
należy brać pod uwagę, niezbędne jest 
jednak wprowadzenie wymogu, zgodnie
z którym wyceny aktywów powinien 
dokonywać podmiot niezależny od ZAFI.

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, 
w zależności od aktywów i rynków, 
w które głównie inwestują. Różnice te 
należy brać pod uwagę. Proces wyceny 
aktywów i obliczania wartości netto 
aktywów (NAV) powinien być niezależny 
od funkcji zarządczej ZAFI. W 
odpowiednich przypadkach ZAFI może 
powierzyć wycenę aktywów i obliczanie 
NAV podmiotowi trzeciemu.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) ZAFI może powierzyć innemu 
podmiotowi wykonywanie swoich funkcji 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. ZAFI 
powinni pozostawać odpowiedzialni za 
właściwe wykonywanie swoich funkcji i za 
przestrzeganie przepisów niniejszej 
dyrektywy.

(14) ZAFI może powierzyć innemu 
podmiotowi wykonywanie niektórych
swoich funkcji zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. ZAFI powinni pozostawać 
odpowiedzialni za właściwe wykonywanie 
swoich funkcji i za przestrzeganie 
przepisów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny 
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do ujawniania 

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny 
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do określenia 
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informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym 
należy nadać postać zbiorczą 
i przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

pułapów dźwigni finansowej 
w odniesieniu do każdego AFI, którym 
zarządzają, oraz ujawniania informacji 
o stosowaniu przez nie dźwigni finansowej 
i o jej źródłach. Danym tym należy nadać 
postać zbiorczą i przekazywać je innym 
organom we Wspólnocie, aby ułatwić 
zbiorczą analizę wpływu dźwigni 
finansowej stosowanej przez ZAFI na 
wspólnotowy system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych. Właściwe organy powinny 
przekazywać te informacje Europejskiej 
Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), 
ustanowionej na mocy rozporządzenia 
(WE) nr .../2009 (rozporządzenie 
w sprawie ESRB), oraz Europejskiemu 
Organowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA), ustanowionemu 
na mocy rozporządzenia (WE) nr .../2009 
(rozporządzenie w sprawie ESMA), celem 
wykorzystania przez te organy przy 
wykonywaniu ich obowiązków.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych. 
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI, 
zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych. 
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała w wyjątkowych okolicznościach
możliwość ograniczenia maksymalnego 
poziomu dźwigni finansowej, który może 
stosować ZAFI, a zwłaszcza wówczas, gdy 
ZAFI systematycznie stosuje dużą 
dźwignię finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
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dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość dźwigni 
finansowej, który byłby stosowany przez 
określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie).

dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość dźwigni 
finansowej, który byłby stosowany przez 
określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie). Wykonując swoje 
uprawnienia w zakresie określania 
pułapów dźwigni finansowej, Komisja 
powinna uwzględniać opinię Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Krótka sprzedaż odgrywa istotną 
rolę w funkcjonowaniu rynków 
finansowych i stanowi pełnoprawną 
technikę inwestowania. Istnieje jednak 
obawa, że krótka sprzedaż może 
przyczyniać się do zakłóceń na rynkach, 
zwłaszcza w skrajnych warunkach 
rynkowych. Krótka sprzedaż powinna 
zatem odbywać się w zharmonizowanych 
ramach prawnych, tak aby ograniczyć jej 
potencjalne destabilizujące oddziaływanie.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zadbać o to, aby ZAFI 
dostarczał wszystkim przedsiębiorstwom, 
wobec których jest podmiotem 
kontrolującym lub dominującym, 
informacje niezbędne danemu 
przedsiębiorstwu do oceny skutków, jakie 
będzie miał ten stosunek kontroli 
w krótkim lub średnim okresie na jego 
sytuację ekonomiczno-socjalną. W tym 
celu ZAFI zarządzające AFI, który może 
kontrolować przedsiębiorstwa notowane 
lub nienotowane na rynku regulowanym, 
powinni podlegać szczególnym wymogom, 
w szczególności wymogowi zgłaszania 
takiego stosunku kontroli oraz ujawniania 
przedsiębiorstwu i wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom informacji 
na temat planów ZAFI dotyczących 
przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa 
i innych planowanych zmian 
w kontrolowanym przedsiębiorstwie. W 
celu zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze. Sprawozdania roczne 
odpowiedniego AFI powinny być 
uzupełniane o informacje dotyczące 
charakteru inwestycji i kontrolowanego 
przedsiębiorstwa.

(17) Należy zadbać o to, aby ZAFI 
dostarczał wszystkim przedsiębiorstwom, 
wobec których jest podmiotem 
kontrolującym lub dominującym, 
informacje niezbędne danemu 
przedsiębiorstwu do oceny skutków, jakie 
będzie miał ten stosunek kontroli 
w krótkim lub średnim okresie na jego 
sytuację ekonomiczno-socjalną. Jeżeli 
ZAFI zarządzają AFI, które mogą 
sprawować kontrolę nad emitentem, 
którego akcje są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, informacje są 
ujawniane zgodnie z dyrektywą 
2004/25/WE Parlamentu i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia1

oraz dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji 
o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym2. Zatem dla 
zagwarantowania równych warunków dla 
emitentów i przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym, 
w które inwestują ZAFI, wymogi 
niniejszej dyrektywy powinny mieć 
zastosowanie do ZAFI zarządzających 
AFI, które mogą sprawować kontrolę nad 
emitentem, którego akcje są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym, tylko 
w takim zakresie, w jakim wykraczają one 
poza już istniejące przepisy prawa UE 
mające zastosowanie do emitentów. W 
tym celu ZAFI zarządzające AFI, który 
może kontrolować przedsiębiorstwa 
nienotowane na rynku regulowanym, 
powinni podlegać szczególnym wymogom, 
w szczególności wymogowi zgłaszania 
takiego stosunku kontroli oraz ujawniania
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przedsiębiorstwu i wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom informacji 
na temat planów ZAFI dotyczących 
przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa 
i innych planowanych zmian 
w kontrolowanym przedsiębiorstwie. W 
celu zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze. Sprawozdania roczne 
odpowiedniego AFI powinny być 
uzupełniane o informacje dotyczące 
charakteru inwestycji i kontrolowanego 
przedsiębiorstwa.
1 Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 12.
2 Dz.U L 390 z 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zasada uzupełnia punkt 17a preambuły (nowy) i jest odzwierciedlona w zmianach 
w art. 26-30.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy zapewnić, że spółki 
portfelowe nie podlegają bardziej 
restrykcyjnym wymogom niż inni emitenci 
lub przedsiębiorstwa nienotowane na 
rynku regulowanym przyjmujące inną 
prywatną inwestycję aniżeli inwestycja ze 
strony ZAFI.
W tym celu Komisja powinna 
przeprowadzić przegląd odnośnego 
prawodawstwa w zakresie prawa spółek 
oraz wszelkich odnośnych dyrektyw 
sektora finansowego najpóźniej do dnia 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
dokonać niezbędnych zmian w postaci 
poprawek legislacyjnych, które powinny 
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zapewniać równe warunki dla spółek 
portfelowych i innych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zasada uzupełnia poprawkę do punktu 17 preambuły i jest odzwierciedlona 
w zmianach w art. 26-30.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić nadmiernego obciążenia dla 
małych AFI, które nie stanowią ryzyka 
systemowego i nie zagrażają integralności 
rynków. Jednym z narzędzi służących 
osiągnięciu tego celu jest właściwe 
stosowanie zasady proporcjonalności. 
Zasada ta powinna mieć zastosowanie 
zarówno do wymogów spoczywających na 
ZAFI, AFI, depozytariuszach 
i taksatorach, jak i do wykonywania 
uprawnień nadzorczych. Wszystkie środki 
niniejszej dyrektywy, w tym środki 
wykonawcze, powinny zatem uwzględniać 
zasadę proporcjonalności, tak aby 
odzwierciedlać charakter, skalę 
i złożoność ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja proporcjonalności została zaczerpnięta z dyrektywy Solvency II i dostosowana.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę 
w kraju trzecim do obrotu wśród 
inwestorów branżowych zarówno 
w rodzimym państwie członkowskim 
ZAFI, jak i w innych państwach 
członkowskich. Prawo to powinno 
podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone 
w środkach wykonawczych, ustanowione 
w dyrektywie prawa do wprowadzania 
AFI mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej
dyrektywie.

(19) Każdy europejski inwestor powinien 
mieć swobodę inwestowania z własnej 
inicjatywy w fundusz w kraju trzecim 
zgodnie z istniejącymi krajowymi 
systemami prywatnego plasowania. 
Jednakże w takim przypadku należy 
zapewnić przejrzystość funduszu 
i skuteczny monitoring potencjalnego 
ryzyka systemowego. W tym celu, jeżeli 
ZAFI ma siedzibę w kraju trzecim, 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym wprowadzany jest do obrotu 
odnośny AFI, powinien mieć podpisaną 
umowę o współpracy i wymianie 
informacji na temat ryzyka systemowego 
z właściwym organem w tym kraju 
trzecim. Ponadto, w celu dopełnienia 
rynku wewnętrznego, AFI mające siedzibę 
w Europie i zarządzane przez ZAFI 
z siedzibą w Europie powinny korzystać 
z europejskiego paszportu 
umożliwiającego wprowadzanie do obrotu 
na mocy niniejszej dyrektywy. Podobnie 
jak UCITS korzystają z oznakowania 
UCITS, AFI mający siedzibę we 
Wspólnocie powinien korzystać z takiego 
europejskiego oznakowania, oferując 
inwestorom standardy określone 
w niniejszej dyrektywie, wzmocnione 
wymogiem, aby siedziby depozytariusza 
i AFI mieściły się w tym samym państwie 
członkowskim. Przepisów tych nie należy 
obchodzić za pomocą modeli funduszy 
podstawowych i powiązanych. Jeżeli 
zatem AFI powiązany inwestuje 
w fundusz podstawowy, który nie byłby 
objęty europejskim paszportem 
umożliwiającym wprowadzanie do obrotu 
na mocy niniejszej dyrektywy, również 
i AFI powiązany nie powinien korzystać 
z paszportu europejskiego. Przepisów tych 
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nie należy także obchodzić za pomocą 
struktur funduszy funduszy. Jeżeli zatem 
taki AFI inwestuje ponad 30% w AFI, 
które nie byłyby objęte paszportem 
europejskim, również i taki AFI funduszy 
funduszy nie powinien korzystać 
z paszportu europejskiego.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę 
w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
gwarantuje inwestorowi poziom ochrony 
interesów równoważny poziomowi 
ochrony we Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę
w kraju trzecim.

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie niektórych swoich obowiązków 
wobec AFI mającego siedzibę w kraju 
trzecim depozytariuszowi mającemu 
siedzibę w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
gwarantuje inwestorowi poziom ochrony 
interesów równoważny poziomowi 
ochrony we Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Po upływie trzech lat od okresu 
transpozycji państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydawania 
zezwoleń ZAFI zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy, nie stosując wymogu 
posiadania siedziby statutowej we 
Wspólnocie, pod warunkiem że w kraju 
trzecim istnieją równoważne ramy 
regulacyjne, a ZAFI mający siedzibę we 
Wspólnocie dysponują skutecznym 
dostępem do rynku w tym kraju trzecim. 
Długość tego okresu uwzględnia fakt, że 
taki AFI i kraj trzeci, w którym mieści się 
jego siedziba, podlegają dodatkowym 
wymogom, a niektóre z tych wymogów 
zostaną dopiero określone w środkach 
wykonawczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Środki te mają 
ponadto na celu określenie kryteriów, 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Środki te mają 
ponadto na celu określenie kryteriów, 
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którymi powinny kierować się właściwe 
organy, oceniając wykonanie zobowiązań 
ZAFI dotyczących prowadzenia 
działalności, rodzajów konfliktów 
interesów, które ZAFI są zobowiązani 
wykrywać, oraz odpowiednich środków, 
które ZAFI powinni podejmować 
w ramach procedur wewnętrznych 
i organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 
zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Środki te mają na celu 
określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki 
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować 
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają 
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący 
w instrumenty sekurytyzowane. Mają one 
na celu określenie kryteriów decydujących 
o niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 

którymi powinny kierować się właściwe 
organy, oceniając wykonanie zobowiązań 
ZAFI dotyczących prowadzenia 
działalności, rodzajów konfliktów 
interesów, które ZAFI są zobowiązani 
wykrywać, oraz odpowiednich środków, 
które ZAFI powinni podejmować 
w ramach procedur wewnętrznych 
i organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 
zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Środki te mają na celu 
określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki 
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować 
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają 
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący 
w instrumenty sekurytyzowane. Mają one 
na celu określenie przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
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określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań. 
Mają na celu określenie wymogów 
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru 
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny 
w krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 

inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań. 
Mają na celu określenie wymogów 
w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru 
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny 
w krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru. Mają na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści 
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
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i stałego nadzoru. Mają one także na celu
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny 
z dostępem przyznawanym przez 
Wspólnotę ZAFI z krajów trzecich. Mają
na celu określenie sposobu przekazywania, 
treści i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym 
i prawidłowe funkcjonowanie rynków. 
Mają na celu określenie procedur 
w zakresie kontroli na miejscu 
i postępowań.

członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym 
i prawidłowe funkcjonowanie rynków. 
Mają na celu określenie procedur 
w zakresie kontroli na miejscu 
i postępowań.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Środki, które nie należą do 
powyższej kategorii, powinny zostać objęte 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
5 powyższej decyzji. W przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim, 
środki te mają na celu stwierdzenie, że 
standardy wyceny funduszu obowiązujące 
w danym kraju trzecim są równoważne ze 
standardami obowiązującymi we 

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. Środki, które nie należą do 
powyższej kategorii, powinny zostać objęte 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
5 powyższej decyzji. W przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim, 
środki te mają na celu stwierdzenie, że 
standardy wyceny funduszu obowiązujące 
w danym kraju trzecim są równoważne ze 
standardami obowiązującymi we 



PR\796533PL.doc 25/88 PE430.709v01-00

PL

Wspólnocie. Środki te mają na celu 
stwierdzenie, że przepisy prawa kraju 
trzeciego dotyczące depozytariuszy są 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Mają one na celu stwierdzenie, 
że przepisy prawa kraju trzeciego 
dotyczące regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru nad ZAFI są równoważne 
z przepisami niniejszej dyrektywy. Mają 
na celu stwierdzenie, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny 
z dostępem przyznawanym przez 
Wspólnotę ZAFI z tego kraju trzeciego.
Mają one również na celu określenie 
wzorów notyfikacji i zaświadczeń oraz 
procedur w zakresie wymiany informacji 
pomiędzy właściwymi organami. 

Wspólnocie. Środki te mają na celu 
stwierdzenie, że przepisy prawa kraju 
trzeciego dotyczące depozytariuszy są 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Mają one na celu stwierdzenie, 
że przepisy prawa kraju trzeciego 
dotyczące regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru nad ZAFI są równoważne 
z przepisami niniejszej dyrektywy. Mają 
one również na celu określenie wzorów
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur 
w zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy prawo regulujące 
organizację AFI wymaga ustanowienia 
rady nadzorczej lub innego organu 
zarządzającego, a AFI wyznacza jednostkę 
do wykonywania zasadniczej części usług 
zarządzania, jednostkę tę uważa się za 
ZAFI w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowanie ZAFI w świetle postanowień niniejszej dyrektywy w zależności od różnych 
struktur zarządzania. 

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) instytucji kredytowych objętych 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje 

skreślona
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kredytowe (wersja przeredagowana);

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) instytucji objętych pierwszą dyrektywą 
Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich 
innych niż ubezpieczenia na życie, 
dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r. dotyczącą ubezpieczeń na życie 
i dyrektywą 2005/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 
2005 r. w sprawie reasekuracji oraz 
zmieniającą dyrektywy Rady 
73/239/EWG, 92/49/EWG, a także 
dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE;

skreślona
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Or. en

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) instytucji kredytowych, instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych, 
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji lub 
wszelkich innych ZAFI, o ile inwestują 
one wyłącznie na swój własny rachunek;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pozakrajowych instytucji, takich jak 
Bank Światowy, MFW, EBC, EBI, EFI, 
innych instytucji ponadnarodowych oraz 
podobnych organizacji międzynarodowych 
– gdy takie instytucje lub organizacje 
zarządzają AFI lub większą ich liczbą.

g) pozakrajowych instytucji, takich jak 
Bank Światowy, MFW, EBC, EBI, EFI, 
innych instytucji ponadnarodowych oraz 
podobnych organizacji międzynarodowych 
– gdy takie instytucje lub organizacje 
zarządzają AFI lub większą ich liczbą, o ile 
te AFI działają w interesie publicznym;

Or. en

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) banków centralnych.
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Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną, której działalność 
polega na zarządzaniu AFI lub większą ich 
liczbą i która odpowiada za taką 
działalność;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) „usługi zarządzania” oznaczają funkcje 
określone w załączniku;
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Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o załącznik do UCITS IV.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
publiczną ofertę lub plasowanie –
z inicjatywy ZAFI lub pośrednika 
odpowiedzialnego za dystrybucję –
jednostek uczestnictwa lub udziałów 
w AFI, których adresatem są inwestorzy 
mający siedzibę we Wspólnocie;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera (n a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) „przedsiębiorstwo nienotowane na 
rynku regulowanym” oznacza każde 
przedsiębiorstwo mające siedzibę we 
Wspólnocie, którego akcje nie są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2004/39/WE = dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych; definicja 
przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku regulowanym została zaczerpnięta z tekstu Rady.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – litera (o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „przechowywanie” oznacza kontrolę 
nad odnośnymi aktywami lub ich 
posiadanie – w charakterze powiernika 
lub depozytariusza – w imieniu 
właściciela;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to posiadanie i odpowiedzialność prawna, lecz nie własność.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ob) „depozytariusz” oznacza instytucję, 
której powierza się obowiązki określone 
w art. 17;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja depozytariusza pochodzi z UCITS IV.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oc) „fundusze własne” oznaczają 
fundusze własne, o których mowa w tytule 
V rozdział 2 sekcja 1 dyrektywy 
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2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja funduszy własnych pochodzi z UCITS IV i wprowadza powiązanie z dyrektywą
w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) wobec banków.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

od) „broker ubezpieczeniowy” oznacza 
bank lub regulowaną firmę handlującą 
papierami wartościowymi, oferującą 
usługi obejmujące maklerstwo, 
finansowanie, rozliczenia i rozrachunki 
transakcji, usługi powiernicze, 
zarządzanie ryzykiem i zaplecze wsparcia 
operacyjnego, usługi konsultingowe 
i badania.

Or. en

Uzasadnienie

Por. raport roczny EBC za 2005 r., str. 18.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie wymaga, aby ZAFI 
uprawniony na jego terytorium w każdym 
momencie wypełniał warunki dotyczące 
wydawania pierwszego zezwolenia, 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zainspirowana art. 16 ust. 1 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może jednocześnie posiadać
zezwolenie zgodnie z niniejszą dyrektywą
oraz zezwolenie na prowadzenie 
działalności jako spółka zarządzająca lub 
inwestycyjna zgodnie z dyrektywą
2009/…/WE – [dyrektywa UCITS].

Jeżeli ZAFI posiada zezwolenie zgodnie 
z niniejszą dyrektywą lub jeżeli spółka 
zarządzająca lub inwestycyjna posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą
2009/65/WE, właściwe organy udzielają 
zezwolenia temu ZAFI zgodnie 
z dyrektywą 2009/65/WE lub spółce 
zarządzającej lub inwestycyjnej zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem 
spełnienia odnośnych dodatkowych 
wymogów dotyczących zezwolenia.
W tym celu właściwe organy zwracają się 
tylko o informacje, które nie zostały 
złożone dla celu pierwotnego zezwolenia, 
pod warunkiem że informacje te nie 
uległy zmianie.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje na temat miejsca 
rejestracji funduszy bazowych, jeżeli AFI 
jest funduszem funduszy;

Or. en
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) informacje na temat miejsca 
rejestracji funduszu podstawowego;

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy powiadamiają 
wnioskodawcę o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia w terminie dwóch
miesięcy od złożenia kompletnego 
wniosku.

4. Właściwe organy powiadamiają 
wnioskodawcę o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia w terminie trzech
miesięcy od złożenia kompletnego 
wniosku. W przypadku gdy właściwe 
organy nie poinformują wnioskodawcy, 
brak odpowiedzi oznacza odmowę 
wydania zezwolenia bez uzasadnienia.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. AFI może być zarządzany tylko przez 
jednego ZAFI.

Or. en
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI zapewnia, że zasady 
wynagrodzenia są zgodne z zasadami 
mającymi zastosowanie do instytucji 
kredytowych i przedsiębiorstw 
inwestycyjnych. 

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a do c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI ustanawiają i wprowadzają w życie 
prawidłowe strategie polityczne i praktyki 
w dziedzinie wynagrodzeń, które są 
zgodne ze skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem, przeciwdziałają nastawieniu na 
krótkoterminowy zysk oraz odpowiadają 
celom działalności i długoterminowym 
interesom ZAFI i inwestorów.
ZAFI informuje właściwe organy państw 
członkowskich o charakterze swojej 
polityki i praktyk w dziedzinie 
wynagrodzeń.
Właściwe organy państw członkowskich 
mogą reagować i przyjmować 
odpowiednie środki zaradcze w celu 
ograniczenia ryzyka, które może 
prowadzić do niepowodzenia we 
wdrażaniu prawidłowych strategii 
politycznych i praktyk w dziedzinie 
wynagrodzeń przez ZAFI.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady powinny być dostosowane do tych wypracowanych przez Radę Stabilności Finansowej 
w odniesieniu do prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń (25 września 2009 r.). W 
oświadczeniu przywódców po szczycie w Pittsburghu (24-25 września 2009 r.) w pełni 
poparto normy wdrażania opracowane przez Radę Stabilności Finansowej, mające na celu 
powiązanie wynagrodzeń z wytwarzaniem długoterminowej wartości, nie zaś 
z podejmowaniem nadmiernego ryzyka.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zgodne z jej komunikatem z dnia 30 
kwietnia 2009 r. uzupełniającym zalecenie 
Komisji uzupełniające zalecenia 
2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie 
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na rynku regulowanym oraz 
zalecenie Komisji w sprawie polityki 
wynagrodzeń w sektorze usług 
finansowych (COM(2009)0211), 
przepisami Wspólnoty dotyczącymi usług 
finansowych, oświadczeniem przywódców 
przyjętym po szczycie G-20 w Pittsburghu 
w sprawie wynagrodzeń dyrektorów 
i pracowników ZAFI oraz zasadami 
prawidłowych praktyk w zakresie 
wynagrodzeń Rady Stabilności 
Finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady powinny być dostosowane do tych wypracowanych przez Radę Stabilności Finansowej 
w odniesieniu do prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń (25 września 2009 r.).
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu AFI lub 
większej ich liczby, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie przez ZAFI 
procedur, zgodnie z którymi powinien on 
mieć faktyczny dostęp do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w dniu, w którym zobowiązał 
się je dostarczyć, oraz metod zarządzania 
ryzykiem pozwalających ZAFI 
odpowiednio zarządzać ryzykiem 
związanym z dostawą papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży.

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu AFI lub 
większej ich liczby, państwa członkowskie 
zapewniają:

a) stosowanie przez ZAFI procedur, 
zgodnie z którymi powinien on mieć 
faktyczny dostęp do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w dniu, w którym zobowiązał 
się je dostarczyć;
b) wdrażanie przez ZAFI metod 
zarządzania ryzykiem pozwalających ZAFI 
odpowiednio zarządzać ryzykiem 
związanym z dostawą papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży;

ba) regularne ujawnianie przez ZAFI 
informacji o odnośnych pozycjach 
krótkich właściwym organom państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Środki powinny obejmować obowiązki sprawozdawcze dotyczące ryzyka systemowego wobec 
właściwych organów i ESMA.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Poszczególne właściwe organy 
regularnie przekazują ESMA informacje 
przedłożone im zgodnie z ust. 4 lit. ba). W 
wyjątkowych okolicznościach oraz w celu 
zapewnienia stabilności i rzetelności 
systemu finansowego ESMA może na 
podstawie tych informacji podjąć decyzję 
o ograniczeniu praktyk krótkiej sprzedaży.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 5 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szczególne cechy systemu 
sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 
4 lit. ba).

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02% 
różnicy pomiędzy wartością portfeli ZAFI 

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02% 
różnicy pomiędzy wartością portfeli ZAFI 
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a kwotą 250 mln EUR. a kwotą 250 mln EUR, lecz wymagana 
łączna wartość kapitału założycielskiego 
i kwoty dodatkowej nie może jednak 
przekraczać 10 mln EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 7 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 14 – akapit czwarty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) portfele AFI zarządzane przez ZAFI, 
w tym portfele AFI, w przypadku których 
ZAFI powierzył wykonywanie jednej lub 
więcej funkcji innemu podmiotowi zgodnie 
z art. 18;

a) portfele AFI zarządzane przez ZAFI, 
w tym portfele AFI, w przypadku których 
ZAFI powierzył wykonywanie jednej lub 
więcej funkcji innemu podmiotowi zgodnie 
z art. 18, jednakże z wyłączeniem portfeli, 
którymi zarządza w ramach powierzenia 
zadań;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie dwukrotnego zaliczania delegowanych funduszy do 
wymogów kapitałowych dotyczących ZAFI.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 14 – akapit czwarty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) portfele AFI, którymi ZAFI zarządza 
w ramach powierzonych funkcji.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie dwukrotnego zaliczania delegowanych funduszy do 
wymogów kapitałowych dotyczących ZAFI.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 14 – akapit czwarty – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inne przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania (CIS), koordynowane lub 
niekoordynowane na szczeblu Wspólnoty, 
zarządzane przez ZAFI, w tym CIS, 
którym powierzono co najmniej jedną 
funkcję, jednakże z wyłączeniem CIS, 
którymi ZAFI zarządza w ramach 
powierzenia zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 7 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 14 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może zezwolić 
ZAFI na to, aby nie uzupełniał funduszy 
do wysokości nieprzekraczającej 50% 
dodatkowej kwoty funduszy własnych, 
o której mowa w akapicie drugim, jeżeli 
ZAFI korzysta z gwarancji tej kwoty 
udzielonej przez instytucję kredytową lub 
zakład ubezpieczeń ze statutową siedzibą 
w państwie członkowskim lub w kraju 
trzecim, przy założeniu, że podmioty te są 
obowiązane do przestrzegania zasad 
ostrożnościowych uznawanych przez 
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właściwe organy za równoważne zasadom 
ustanowionym w prawie wspólnotowym.
Fundusze własne wymagane na mocy 
niniejszego artykułu są inwestowane 
w aktywa płynne lub łatwo wymienialne 
na środki pieniężne w krótkim terminie.
ZAFI posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania zawodu wynikającej 
z zaniedbań zawodowych. Dostosowania 
kwot ubezpieczenia tego rodzaju powinny 
uwzględniać dostosowania wprowadzone 
do ram dyrektywy 2002/92/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego1.
1 Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 7 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz punktem 24 
preambuły i art. 67 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, które 
dopuszczają jako dozwolony kapitał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania zawodu. 

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, którego zadaniem 
jest ustalanie wartości aktywów nabytych 
przez AFI oraz wartości udziałów 
i jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI i depozytariusz ponoszą 
wspólnie odpowiedzialność za prawidłową 
wycenę aktywów AFI oraz za obliczanie 
wartości netto aktywów AFI. Na tę 
odpowiedzialność nie wpływa powierzenie 
zadań podmiotowi trzeciemu.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
w odniesieniu do AFI będącego 
funduszem private equity.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusz private equity jest funduszem inwestującym w świadectwa udziałowe 
przedsiębiorstw, które nie są notowane w obrocie publicznym lub przestają być notowane 
z racji prywatnego plasowania. Ustawowy obowiązek regularnej wyceny funduszy private 
equity byłby nieodpowiedni z uwagi na ich model biznesowy i oczekiwania inwestorów.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
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AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny 
i pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny 
i pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI. ZAFI dopilnowuje 
w odniesieniu do każdego AFI, aby 
przyjętą procedurę wyceny aktywów 
i obliczania wartości netto aktywów AFI 
oraz każdą stronę wyznaczoną do 
dokonania wyceny cechowała 
niezależność.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „chińskich murów” została zaczerpnięta z dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora 
w rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo, które 
należycie uprawnione i nadzorowane 
jednostki mogą być wyznaczone jako 
taksatorzy zgodnie z niniejszą dyrektywą. 
W tym celu środki wykonawcze określają 
szczególne skuteczne ustalenia 
organizacyjne i administracyjne w celu 
zapobieżenia wszelkim niekorzystnym 
wpływom konfliktów interesów na interesy 
klientów.

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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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
pojedynczy depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
zadania:

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI; w tym celu depozytariusz 
zapewnia rozdział aktywów poprzez 
otwarcie osobnych rachunków w imieniu 
każdego AFI;

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dopilnowuje, aby sprzedaż, emisja, 
odkup, umorzenie i unieważnienie 
jednostek uczestnictwa realizowane 
w imieniu AFI były dokonywane zgodnie 
z przepisami właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dopilnowuje, aby wartość jednostek 
uczestnictwa była obliczana zgodnie 
z przepisami właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) realizuje instrukcje ZAFI, chyba że 
stoją one w sprzeczności z mającym 
zastosowanie prawem krajowym lub 
regulaminem AFI;

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) dopilnowuje, aby w transakcjach 
związanych z aktywami AFI wszystkie 
płatności były mu przekazywane 
w zwyczajowo ustalonych terminach;

Or. en
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (c e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) dopilnowuje, aby dochody AFI były 
przeznaczane na cele zgodne z przepisami 
prawa krajowego oraz z regulaminem 
AFI.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie 
z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest albo instytucją 
kredytową, która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie 
z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana), albo 
uprawnionym przedsiębiorstwem 
inwestycyjnym w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE.

Or. en
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy zarządzaniem AFI 
zajmuje się uprawniony ZAFI z siedzibą 
we Wspólnocie, statutowa siedziba 
depozytariusza znajduje się w państwie 
członkowskim, w którym siedzibę ma AFI.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  3b. W przypadku gdy zarządzaniem AFI 
zajmuje się uprawniony ZAFI z siedzibą 
w kraju trzecim, statutowa siedziba 
depozytariusza znajduje się we 
Wspólnocie, chyba że spełnione są 
poniższe warunki:
a) właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego oraz właściwe organy 
państwa trzeciego, w którym siedzibę ma 
AFI, podpisały umowy w sprawie 
współpracy i wymiany informacji;
b) w stosunku do kraju trzeciego AFI 
została wydana decyzja zgodnie z ust. 3d, 
w której stwierdzono, że depozytariusze 
mający siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne 
z przepisami prawa wspólnotowego;
c) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3d, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
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standardami obowiązującymi w prawie 
wspólnotowym;
d) rodzime państwo członkowskie 
podpisało umowę z krajem trzecim AFI, 
która jest w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Fragment art. 38 wniosku Komisji.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Fragment art. 38 wniosku Komisji.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 3c Komisja przyjmuje, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 
2, środki wykonawcze stwierdzające 
równoważność regulacji, nadzoru 
i standardów ostrożnościowych kraju 
trzeciego z przepisami niniejszej
dyrektywy oraz równoważność standardów 
zapobiegających praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu z tymi 
obowiązującymi w prawie wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Fragment art. 38 wniosku Komisji.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym, z wyjątkiem obowiązków 
związanych z monitorowaniem i nadzorem 
poddepozytariuszy. Depozytariusz nie 
powierza swoich zadań w stopniu, który 
powodowałby, że stanie się on podmiotem-
skrzynką pocztową.

Or. en
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI 
i inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI 
i inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku
nieuzasadnionego niewykonania swoich 
obowiązków na podstawie niniejszej 
dyrektywy lub niewłaściwego ich 
wykonania.

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Fakt powierzenia przez depozytariusza 
części zadań uprawnionemu podmiotowi 
trzeciemu, np. poddepozytariuszowi, 
podpowiernikowi lub brokerowi 
ubezpieczeniowemu (ang. prime broker), 
nie wpływa w żadnym wypadku na 
odpowiedzialność depozytariusza wobec 
ZAFI.
W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza w ramach podstawowych 
obowiązków depozytariusz zwraca w trybie 
natychmiastowym aktywa AFI bez 
uszczerbku dla przepisów prawa 
krajowego.

Or. en
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli depozytariusz jest na mocy 
prawa kraju, w którym ZAFI inwestuje 
w imieniu AFI, pozbawiony możliwości 
wykonywania swych funkcji 
powierniczych, jego odpowiedzialność 
wobec ZAFI i inwestorów może zostać 
przekazana uprawnionej osobie trzeciej, 
której powierzono te zadania powiernicze.
Przekazanie zadań winno nastąpić 
w ramach umowy pomiędzy ZAFI, osobą 
trzecią i inwestorem.

Jeżeli zawarto umowę z depozytariuszem, 
która pozwala na przekazanie i ponowne 
użycie aktywów, w przypadku utraty 
instrumentów finansowych termin zwrotu 
aktywów jest zgodny z zapisami umowy.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 17 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Jeżeli kraj trzeci jest przedmiotem 
decyzji podjętych w świetle ust. 3d, 
umowa, o której mowa w ust. 5b, nie jest 
wymagana. 

Or. en
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. ZAFI, które zamierzają powierzyć 
osobom trzecim wykonywanie w ich 
imieniu jednej lub więcej spośród swoich 
funkcji, informują z wyprzedzeniem 
właściwe organy w rodzimym państwie 
członkowskim o każdym takim 
powierzeniu funkcji. Właściwe organy 
mogą w terminie jednego miesiąca 
odrzucić taki wniosek.

Or. en

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ZAFI informują inwestorów o tym, 
które ich funkcje zostały powierzone 
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i komu;

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1 –akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI mogą w każdym momencie 
przekazać dalsze instrukcje 
przedsiębiorstwu, któremu funkcje zostały 
powierzone, a także mogą cofnąć 
upoważnienie ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli leży to 
w najlepszym interesie inwestorów;

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Fakt powierzenia funkcji osobie trzeciej 
przez ZAFI nie wpływa w żadnym 
wypadku na odpowiedzialność ZAFI, 
a ZAFI nie wolno powierzać funkcji 
w takim zakresie, że w praktyce nie może 
być już uznawany za zarządzającego AFI
oraz w stopniu, który powodowałby, że 
stanie się on podmiotem-skrzynką 
pocztową.

Or. en
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

skreślony

a) warunki, od których zależy wydanie 
zgody na powierzenie funkcji;
b) przesłanki decydujące o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI zgodnie z ust. 2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kwoty wynagrodzenia w podziale na 
wynagrodzenie stałe i zmienne, wypłacane 
przez ZAFI oraz, w danym przypadku, 
przez AFI.

Or. en
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Poprawka 90

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) informacje na temat miejsca 
rejestracji funduszy bazowych, jeżeli AFI 
jest funduszem funduszy;

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera (a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) informacje na temat miejsca 
rejestracji funduszu podstawowego;

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ZAFI dostarcza zbiorcze informacje na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacje na temat 
głównych ekspozycji każdego 

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

i najważniejszych koncentracji takich 
ekspozycji.

Or. en

Poprawka 93

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli AFI jest wprowadzony do 
obrotu w innym państwie członkowskim, 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI przekazują 
informacje wymagane zgodnie z ust. 3 lit. 
a właściwym organom przyjmującego 
państwa członkowskiego AFI.

Or. en

Poprawka 94

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Właściwe organy państw 
członkowskich przekazują Europejskiej 
Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) 
oraz Europejskiemu Organowi Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
wszelkie istotne informacje niezbędne do 
nadzoru ryzyka systemowego. Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
dokładniej informacje, które winny zostać 
dostarczone na mocy niniejszego ustępu.

Or. en
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Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
właściwe organy mogą zwrócić się do 
ZAFI o dodatkowe informacje, które ich 
zdaniem mogą stanowić ryzyko 
systemowe.

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 97

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazywanie przez właściwe organy 
państw członkowskich informacji, 
o których mowa w art. 24, Europejskiej 
Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), 
oraz Europejskiemu Organowi Nadzoru 
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Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 25 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie zapewniają 
określenie przez ZAFI pułapów dźwigni 
finansowej każdego AFI, którym ZAFI 
zarządza, przy uwzględnieniu między 
innymi:
a) rodzaju AFI;
b) strategii AFI;
c) źródeł dźwigni finansowej;
d) wzajemnych powiązań lub istotnego 
związku z innymi instytucjami 
świadczącymi usługi finansowe, które 
mogą stanowić ryzyko systemowe;
e) potrzeby ograniczenia ekspozycji wobec 
każdego konkretnego kontrahenta;
f) stopnia, w którym dźwignia finansowa 
jest zabezpieczona;
g) skali niezgodności jakichkolwiek 
aktywów / płynności;
h) skali, charakteru i zakresu działalności 
ZAFI na danych rynkach.

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 25 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Poszczególne właściwe organy 
regularnie przekazują ESMA informacje 
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przedłożone im zgodnie z art. 24 ust. 1. Na 
podstawie tych informacji ESMA może 
określić, czy dźwignia wykorzystana przez 
ZAFI stanowi poważne ryzyko dla 
stabilności i rzetelności systemu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 
przyjmuje środki wykonawcze
uprawniające Komisję w przypadku 
wydania przez ESMA decyzji w świetle art. 
25 ust. 2c oraz po uwzględnieniu opinii 
ESRB, w wyjątkowych okolicznościach i 
w przypadku gdy jest to wymagane w celu 
zapewnienia stabilności i rzetelności 
systemu finansowego, do określenia 
pułapów ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować ZAFI.

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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. Środki podejmowane przez Komisję 
w świetle ust. 3 mają charakter 
tymczasowy i powinny być zgodne 
z przepisami przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Punkty 15 i 16 preambuły stanowią wystarczające uzasadnienie dla wprowadzenia zasad 
dotyczących dźwigni finansowej (ryzyko systemowe itd.).

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 przejął 
kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem, którego papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę we Wspólnocie;

Or. en

Uzasadnienie

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.

Poprawka 103

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 

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

AFI zarządzanemu przez ten ZAFI przejąć 
kontrolę nad emitentem lub 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 ZAFI, które jest w stanie przejąć 
kontrolę nad przedsiębiorstwem
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.

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

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 przejęto 
kontrolę, w tym informacje na temat 
tożsamości zaangażowanych wspólników 
lub akcjonariuszy, osób fizycznych 
i podmiotów prawnych upoważnionych do 
wykonywania praw głosu w ich imieniu 
oraz, w danym przypadku, sieci 
przedsiębiorstw, za pośrednictwem której 
efektywnie wykonywane są prawa głosu;

Or. en

Uzasadnienie

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia tego 
progu.

c) dzień przejęcia kontroli lub 
przekroczenia tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Próg zostaje zmieniony na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 emitentem lub 
przedsiębiorstwem 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.

Or. en

Uzasadnienie

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 przejęcia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że emitenci winni zachować zgodność z niniejszą dyrektywą. Nie powinno się 
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wymagać tego od przedsiębiorstw nienotowanych na rynku regulowanym.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi – 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

30% zostaje zmienione na „przejęcie kontroli”, aby zachować spójność z definicją unijnego 
prawa spółek.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymogi na poziomie 1 są wystarczająco rygorystyczne, dlatego nie ma potrzeby 
wprowadzania środków wykonawczych.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 sytuacji finansowej –
struktura kapitałowa, w tym 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

Przeredagowanie art. 29 ust. 2, tak aby wprowadzić podział na wymogi finansowe (związane 
z kapitałem), następnie organizacyjne (w tym związane z produktem), a w końcu pozostałe 
istotne kryteria (takie jak informacje na temat pracowników itd.).

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) charakter działalności 
przedsiębiorstwa i jego podstawowych 
zadań wraz z podaniem głównych 
kategorii sprzedawanych produktów i/lub 
świadczonych usług oraz ze wskazaniem 
wszystkich istotnych nowych produktów 
i/lub usług, które zostały wprowadzone, 
a także stan rozwoju nowych produktów 
i usług, w zakresie, w jakim rozwój ten 
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został podany do informacji publicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowanie art. 29 ust. 2, tak aby wprowadzić podział na wymogi finansowe (związane 
z kapitałem), następnie organizacyjne (w tym związane z produktem), a w końcu pozostałe 
istotne kryteria (takie jak informacje na temat pracowników itd.).

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 spółek, 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

Uzasadnienie

Zapis nadmiernie obciąża fundusz w przypadku gdy ten inwestuje w przedsiębiorstwa, które 
nie spełniają jeszcze wymogów tych dyrektyw.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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

Wymogi na poziomie 1 są wystarczająco rygorystyczne, dlatego nie ma potrzeby 
wprowadzania środków wykonawczych.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Jeżeli po przejęciu kontroli nad 
emitentem, 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
jednego roku od daty wycofania z rynku 
regulowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby przedsiębiorstwo, które zostało usunięte z giełdy papierów 
wartościowych, spełniało wymogi ze względów na przejrzystość przez co najmniej kolejny rok 
(podobnie jak w przypadku sprawozdawczości, która obowiązuje również w roku po zmianie 
statusu przedsiębiorstwa).
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 31 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest ograniczenie wprowadzania do obrotu jedynie do tych produktów, które są 
zatwierdzone lub zarejestrowane w UE.

Poprawka 117

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tożsamość depozytariusza AFI;

Or. en

Poprawka 118

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zgodnie z przepisami prawa 
krajowego rodzime państwo członkowskie 
ZAFI może zezwolić ZAFI na 
wprowadzenie do obrotu na jego 
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terytorium AFI z siedzibą poza obszarem 
Wspólnoty. Taka możliwość wymaga, aby 
ZAFI posiadał siedzibę we Wspólnocie lub 
aby podpisana została umowa 
o współpracy i istniała skuteczna wymiana
wszystkich istotnych informacji 
niezbędnych do monitorowania ryzyka 
systemowego pomiędzy:
a) właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym wprowadza się 
AFI do obrotu, oraz właściwymi organami 
kraju trzeciego;
b) ZAFI i organem nadzoru ZAFI;
c) organem nadzoru ZAFI i ESMA.

Or. en

Poprawka 119

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie zezwalają 
na wprowadzanie AFI do obrotu na 
terytorium danego państwa wśród 
inwestorów detalicznych, w przypadku gdy 
dany AFI inwestuje więcej niż 30% w inne 
AFI, które nie są objęte paszportem 
europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten dotyczy wprowadzania do obrotu AFI będący funduszem funduszy.
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Poprawka 120

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku gdy uprawniony ZAFI 
zamierza sprzedawać inwestorom 
branżowym z innego państwa 
członkowskiego jednostki uczestnictwa lub 
udziały w zarządzanym przez siebie AFI
z siedzibą we Wspólnocie, ZAFI powinien 
przedstawić właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty:

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tożsamość depozytariusza AFI;

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają 
przedstawienie notyfikacji i zaświadczenia, 
o których mowa w ust. 1, w języku 
zwyczajowo używanym w sferze finansów 
międzynarodowych.

5. Państwa członkowskie zapewniają 
przedstawienie notyfikacji, o której mowa 
w ust. 1, i zaświadczenia, o którym mowa
w ust. 2, w języku zwyczajowo używanym 
w sferze finansów międzynarodowych.

Or. en
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Poprawka 123

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 33 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 124

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 18 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
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przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 125

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI są odpowiedzialne 
za nadzorowanie prawidłowości ustaleń 
i organizacji ZAFI, tak aby ZAFI był 
w stanie stosować się do obowiązków 
i przepisów związanych z założeniem 
i funkcjonowaniem wszystkich AFI, 
którymi zarządza.

Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym będą 
świadczone usługi zarządzania, są 
odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania 
przez ZAFI przepisów tego państwa 
członkowskiego dotyczących założenia 
i funkcjonowania AFI, w tym ustaleń 
dotyczących zasad sprzedaży.

Aby zapobiec naruszeniu przepisów w ich 
obszarze odpowiedzialności, właściwe 
organy państwa członkowskiego, 
w którym świadczone będą usługi 
zarządzania, powinny móc oprzeć się na 
współpracy z właściwymi organami 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI.
W ostateczności, jeżeli to konieczne oraz 
po poinformowaniu właściwych organów 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI, 
właściwe organy państwa członkowskiego, 
w którym świadczone będą usługi 
zarządzania, mogą podjąć bezpośrednie 
działania przeciw ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 19 i 21 dyrektywy w sprawie 
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przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

Poprawka 126

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 a
Warunki dotyczące inwestowania w AFI 
z siedzibą w kraju trzecim
Inwestorzy branżowi mający siedzibę 
w państwie członkowskim mogą 
inwestować w AFI z siedzibą w kraju 
trzecim, pod warunkiem że AFI 
zarządzany jest przez uprawniony na mocy 
art. 4 ZAFI z siedzibą statutową 
w państwie członkowskim, albo że kraj 
trzecie, w którym znajduje się siedziba 
statutowa AFI, podpisał umowę 
o współpracy i wymianie informacji 
zgodną z międzynarodowymi standardami.

Or. en

Poprawka 127

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę 
w kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji 
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę 
w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
przepisom niniejszej dyrektywy i są one 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 4, 
w przypadku AFI mającego siedzibę 
w kraju trzecim państwa członkowskie 
zezwalają depozytariuszowi tego AFI, 
który został wyznaczony zgodnie z art. 17, 
na powierzenie jednej lub więcej funkcji, 
z wyjątkiem obowiązków związanych 
z monitorowaniem i nadzorem,
poddepozytariuszowi mającemu siedzibę 
w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
trzeciego zawiera przepisy równoważne 
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skutecznie egzekwowane. przepisom niniejszej dyrektywy i są one 
skutecznie egzekwowane.

Or. en

Poprawka 128

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań
depozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów.

2. Fakt powierzenia wykonywania 
wszystkich lub niektórych zadań
poddepozytariuszowi w kraju trzecim nie 
wpływa na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec inwestorów, chyba 
że spełnione są warunki określone w art. 
17 ust. 5b i 5c.

Or. en

Poprawka 129

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
Zezwolenia dla ZAFI mających siedzibę 
w kraju trzecim
1. Państwo członkowskie może zezwolić, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, aby ZAFI 
mający siedzibę w kraju trzecim 
wprowadzał do obrotu we Wspólnocie 
jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI 
wśród inwestorów branżowych zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w niniejszej 
dyrektywie, pod warunkiem że:
a) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja podjęta zgodnie z ust. 3 
lit. a), w której stwierdzono, że 
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prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) w stosunku do kraju trzeciego została 
wydana decyzja zgodnie z ust. 3 lit. b), 
w której stwierdzono, że dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny 
z dostępem przyznawanym przez 
Wspólnotę ZAFI z tego kraju trzeciego;
c) ZAFI dostarczył właściwym organom 
państwa członkowskiego, w którym 
występuje o zezwolenie, informacje, 
o których mowa w art. 5 i 31;
d) istnieje umowa o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami danego państwa 
członkowskiego a organem nadzoru 
właściwym dla ZAFI, która zapewnia 
skuteczną wymianę wszelkich informacji 
mających znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności ZAFI 
dla stabilności instytucji finansowych 
o znaczeniu systemowym lub dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
na których działa ZAFI.
e) kraj trzeci podpisał umowę z państwem 
członkowskim, w którym występuje 
o wydanie zezwolenia, która to umowa jest 
w pełni zgodna ze standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach 
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.
2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
w celu określenia:
a) ogólnych kryteriów równoważności 
dotyczących równoważności i skutecznego 
egzekwowania prawodawstwa kraju
trzeciego w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru, 
w oparciu o wymogi określone 
w rozdziałach III, IV i V;
b) ogólnych kryteriów pozwalających 
ocenić, czy kraje trzecie przyznają 
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wspólnotowym ZAFI skuteczny dostęp do 
rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI 
z tych krajów trzecich.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
3. Na podstawie kryteriów wymienionych 
w ust. 2 Komisja przyjmuje, zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 49 ust. 2, środki wykonawcze 
stwierdzające, że: 
a) prawodawstwo w zakresie regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI obowiązujące w kraju trzecim jest 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy i jest skutecznie egzekwowane;
b) kraj trzeci przyznaje wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku co 
najmniej porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI 
z tego kraju trzeciego. 

Or. en

Poprawka 130

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 40 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy są organami 
publicznymi lub podmiotami 
wyznaczonymi przez organy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 97 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
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przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 131

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 40 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
właściwe organy ustanowiły odpowiednie 
metody monitorowania, czy ZAFI 
wypełniają zobowiązania nałożone na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zainspirowana art. 16 ust 2 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 41 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Właściwym organom przysługują co 
najmniej następujące uprawnienia:

Or. en

Poprawka 133

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) możliwość żądania rejestrów połączeń 
telefonicznych i transmisji danych.

d) możliwość żądania istniejących
rejestrów połączeń telefonicznych 
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i transmisji danych;

Or. en

Poprawka 134

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 41 – ustęp 2 – litery (d a) do (d h) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wydanie czasowego zakazu 
prowadzenia działalności zawodowej;
db) przyjęcie odpowiednich środków 
w celu zapewnienia dalszego 
przestrzegania przez ZAFI 
i depozytariuszy odpowiednich przepisów 
prawa;
dc) przekazywanie spraw do właściwych 
organów wymiaru sprawiedliwości w celu 
wszczęcia postępowania karnego;
dd) nałożenie obowiązku zaprzestania 
każdej praktyki niezgodnej z przepisami 
przyjętymi w ramach wykonywania 
niniejszej dyrektywy;
de) żądanie zamrożenia lub konfiskaty 
aktywów;
df) żądanie udzielenia informacji przez 
ZAFI, depozytariuszy lub audytorów;
dg) żądanie zawieszenia emisji, odkupu 
lub umorzenia jednostek w interesie 
posiadaczy jednostek lub w interesie 
publicznym;
dh) wycofanie zezwolenia wydanego ZAFI 
lub depozytariuszowi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z art. 98 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz art. 50 dyrektywy 
w sprawie rynków instrumentów finansowych.
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Poprawka 135

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
Kompetencje nadzorcze
1. Rodzime państwo członkowskie 
zapewnia właściwym organom możliwość 
podejmowania następujących środków:
a) wydanie czasowego zakazu 
prowadzenia działalności zawodowej;
b) podjęcie odpowiednich środków w celu 
zapewnienia dalszego przestrzegania przez 
ZAFI odpowiednich przepisów prawa;
c) przekazywanie spraw do właściwych 
organów wymiaru sprawiedliwości w celu 
wszczęcia postępowania karnego. 
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby właściwe organy miały uprawnienia 
konieczne do podjęcia wszystkich środków 
niezbędnych w celu zagwarantowania 
prawidłowego funkcjonowania rynków, 
gdy działalność jednego AFI lub większej 
ich liczby na rynku określonego 
instrumentu finansowego mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
tego rynku.

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy odpowiedzialne za 
wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na 

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

podstawie niniejszej dyrektywy mają 
obowiązek przekazywać informacje 
właściwym organom pozostałych państw 
członkowskich, gdy informacje te mają 
znaczenie dla monitorowania 
ewentualnych skutków działalności 
poszczególnych ZAFI lub całego sektora 
ZAFI z punktu widzenia stabilności 
instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym i prawidłowego 
funkcjonowania rynków, na których ZAFI 
działają, oraz dla przeciwdziałania takim 
skutkom. Należy informować również
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 
(ESRB) i Europejski Organ Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA),
które przekazują otrzymywane informacje 
właściwym organom w pozostałych 
państwach członkowskich.

1 Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.

Or. en

Poprawka 137

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Aby Komisja mogła zapewnić 
zastosowanie wymogów dotyczących 
depozytariuszy określonych w niniejszej 
dyrektywie do depozytariuszy 
w rozumieniu dyrektywy 2009/65/WE, art. 
22 do 26 oraz art. 32 do 36 dyrektywy 
2009/65/WE otrzymują brzmienie: (...)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności międzysektorowej.
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Poprawka 138

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK
Zadania wchodzące w zakres działalności 
w ramach zarządzania zbiorowym 
portfelem:
– zarządzanie inwestycjami;
– administracja:
a) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-
księgowa w zakresie zarządzania 
funduszem;
b) zapytania klientów;
c) wycena i wyznaczanie ceny (w tym 
zwroty podatkowe);
d) monitorowanie przestrzegania 
uregulowań;
e) utrzymanie rejestru posiadaczy 
jednostek uczestnictwa;
f) podział dochodu;
g) emisja i umorzenie jednostek 
uczestnictwa;
h) ustalenia umowne (w tym wysłanie 
świadectwa);
i) przechowywanie ksiąg;
– wprowadzanie do obrotu.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wstęp

Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), których aktywa opiewają 
na niemal 1 bilion1 dolarów (dla porównania – 2 biliony w połowie 2008 r.), odgrywają 
istotną rolę w finansowaniu europejskiej gospodarki. Sektor ten obejmuje bardzo liczne 
podmioty i produkty: fundusze hedgingowe, fundusze private equity, fundusze inwestujące na 
rynku nieruchomości lub surowców itd. Planowane uregulowania muszą jednakże 
uwzględniać szczególną sytuację z punktu widzenia ryzyka systemowego, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o fundusze private equity.

Nawet jeżeli fundusze te nie odpowiadają bezpośrednio za kryzys finansowy, zarządzanie 
nimi nie powinno być zwolnione z uregulowań, którym podlegają wszystkie podmioty 
zaangażowane w usługi finansowe.

Kryzys finansowy pokazuje, że wadliwe działanie światowego systemu finansowego jest 
spowodowane z jednej strony nadmierną ekspozycją na ryzyko podmiotów o znaczeniu 
systemowym, a z drugiej – słabością systemów zarządzania tym ryzykiem. 

W tym kontekście w dniu 30 kwietnia 2009 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
mający na celu utworzenie ram dla wszystkich alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
(AFI) nieobjętych uregulowaniami dyrektywy w sprawie UCITS. 

Wniosek ten jest następstwem prac Parlamentu Europejskiego dotyczących zarządzania 
aktywami: sprawozdania z inicjatywy własnej w sprawie funduszy inwestycyjnych (2001), 
zarządzania aktywami I (2006), zarządzania aktywami II (2007), funduszy zabezpieczających 
i niepublicznego rynku kapitałowego (2008) oraz przejrzystości inwestorów 
instytucjonalnych (2008).

Wniosek mający na celu zastąpienie krajowych uregulowań dotyczących AFI i ZAFI przez 
przepisy europejskie dąży do zwiększenia stabilności systemu finansowego, poprawy ochrony 
inwestorów i utworzenia europejskiego rynku wewnętrznego alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych.

Przy realizacji tych celów – które popieramy – należy zachować równowagę pomiędzy 
specyfiką, żywotnością i kreatywnością tego sektora finansowego z jednej strony 
a koniecznością skutecznej regulacji i odpowiedniego nadzoru z drugiej.

1. Zakres stosowania dyrektywy i wydawanie zezwoleń zarządzającym

Sprawozdawca popiera wniosek, który przewiduje, że wszyscy zarządzający funduszami 
alternatywnymi mający siedzibę i prowadzący działalność we Wspólnocie – poza należycie 
wyszczególnionymi wyjątkami – którzy zarządzają funduszami alternatywnymi niezależnie 

                                               
1 EBC, Financial stability review, czerwiec 2009 r.
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od ich siedziby, muszą posiadać zezwolenie i podlegać nadzorowi. Konieczne jest w istocie 
określenie wymogów dotyczących środków finansowych, technicznych i ludzkich, 
organizacji i reguł prowadzenia działalności w celu dostarczenia ram dla zarządzających 
i innych zainteresowanych podmiotów, takich jak depozytariusz i taksator. 

W celu zachowania równych warunków dla poszczególnych podmiotów zarządzających 
funduszami alternatywnymi i uniknięcia obchodzenia wymogów dyrektywy – zwłaszcza 
w przypadku produktów strukturyzowanych (ang. wrappers) – sprawozdawca proponuje 
ograniczenie wyłączeń ze stosowania dyrektywy. 

Proponuje się zatem usunięcie pułapów umożliwiających wyłączenia z zakresu stosowania 
dyrektywy i zastąpienie ich zasadą proporcjonalności. Ważne jest zapewnienie, że 
powszechne zastosowanie wprowadzonych zasad umożliwia zwiększenie przejrzystości 
w odniesieniu do zarządzania samymi funduszami.

Aby uzyskać zezwolenie, zarządzający musi dysponować minimalnym poziomem funduszy 
własnych w postaci aktywów płynnych lub dostępnych w krótkim terminie. Sprawozdawca 
proponuje dostosowanie tych kwot do tych określonych w dyrektywie UCITS. 

2. Wprowadzenie funduszy do obrotu i stosunki z krajami trzecimi 

Po uzyskaniu zezwolenia ZAFI są uprawnieni do zarządzania funduszami z siedzibą 
w Europie i wprowadzania ich do obrotu wśród inwestorów branżowych na terenie całej 
Wspólnoty. Ten paszport europejski umożliwia wprowadzanie do obrotu we wszystkich 
państwach członkowskich każdego funduszu mającego siedzibę we Wspólnocie 
i zarządzanego przez podmiot zarządzający uprawniony w jego rodzimym państwie 
członkowskim, z zastrzeżeniem zwykłej procedury notyfikacji. W ten sposób fundusze 
mające siedzibę w Europie dysponowałyby oznakowaniem europejskim oddzielnym od 
oznakowania UCITS.

Nie oznacza to jednak, że sprawozdawca zamyka drzwi przed funduszami z krajów trzecich, 
jako że każde państwo członkowskie zachowuje swobodę zezwalania, poprzez krajowe 
systemy inwestycji prywatnych, na wolny przepływ na jego terytorium funduszy 
alternatywnych z siedzibą poza UE.

Ponadto zasadna wydaje się zmiana definicji wprowadzania do obrotu, tak aby dać 
inwestorom branżowym swobodę wyboru funduszy, w które pragną inwestować, włączając 
w to fundusze spoza Wspólnoty. Możliwość ta jest otwarta pod warunkiem, że ZAFI ma 
siedzibę w UE lub istnieje umowa o współpracy i wymianie informacji, zwłaszcza na temat 
ryzyka systemowego. Umowa ta musi być zawarta między właściwymi organami kraju 
trzeciego i państwa członkowskiego, w którym AFI jest wprowadzany do obrotu, a z drugiej 
strony między ZAFI i jego organem nadzoru oraz między organem nadzoru a Europejskim 
Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Ponadto z myślą o ochronie inwestorów detalicznych należy uniemożliwić im inwestowanie 
w modele funduszy podstawowych i powiązanych, jeżeli funduszem podstawowym jest AFI 
zlokalizowany w kraju trzecim, oraz w fundusze funduszy, których inwestycje w fundusze 
w krajach trzecich przekraczają 30%. 
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3. Depozytariusz 

Dyrektywa ZAFI proponuje przepisy mające zastosowanie do depozytariuszy AFI. 

Do celów spójności sektorowej postanowienia dyrektywy należy uzgodnić z przepisami 
dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS).

Sprawozdawca proponuje dodanie postanowień dotyczących definicji depozytariusza, jego 
siedziby, roli, funkcji, warunków przekazywania niektórych zadań oraz jego 
odpowiedzialności.

Sprawozdawca uważa, że depozytariusz powinien znajdować się w tym samym kraju co 
fundusz, jeżeli siedziba funduszu znajduje się w Unii Europejskiej. Nie proponuje on 
paszportu depozytariusza.

W przypadku gdy siedziba funduszu znajduje się w kraju trzecim, depozytariusz powinien 
znajdować się w Unii Europejskiej, chyba że zawarta została umowa o współpracy 
i wymianie informacji pomiędzy organami nadzoru zapewniającymi równoważność 
przepisów, a nadzór może być realizowany zgodnie z przepisami wspólnotowymi. 

Depozytariusz jest odpowiedzialny wobec inwestora i podmiotu zarządzającego. Jeżeli 
depozytariusz jest na mocy prawa kraju, w którym fundusz inwestuje, pozbawiony 
możliwości wykonywania swych funkcji w pełnym zakresie, musi zostać zawarta umowa 
pomiędzy przedsiębiorstwem zarządzającym, inwestorem, depozytariuszem 
i poddepozytariuszem w celu częściowego przekazania odpowiedzialności 
poddepozytariuszowi.

4. Taksator

Wniosek dotyczący dyrektywy określa przepisy mające zastosowanie do taksatorów AFI 
i zawiera postanowienia dotyczące wyceny funduszu i określenia wartości aktywów i udziału 
funduszu.

Niezależność funkcjonalna taksatora nie powinna być wymogiem, ale stanowić możliwość 
pozostawioną do uznania stron.

Z drugiej strony postanowienia organizacyjne powinny gwarantować niezależność 
funkcjonalną w przypadku, gdy wycena jest wewnętrzną procedurą ZAFI (tzw. „chiński 
mur”).

Nie przewidziano również wyceny systemowej w odniesieniu do działań podejmowanych 
przez prywatne spółki kapitałowe.

5. Wykorzystanie dźwigni finansowej

Sprawozdawca proponuje, aby ZAFI określali ex ante pułapy dźwigni finansowej, którą 
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zamierzają wykorzystać w związku z każdym AFI, którym zarządzają. Aby ustalić te pułapy, 
konieczne będzie określenie kilku podstawowych zasad. Na ZAFI będzie spoczywać wymóg 
informowania krajowych organów nadzoru o przyjmowanych pułapach.

W wyjątkowych okolicznościach Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) będzie uprawniony do określania pułapów dotyczących 
maksymalnej dźwigni finansowej, które będą bardziej rygorystyczne od tych określonych 
przez podmiot zarządzający.

6. Krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż to technika korzystna dla płynności i dynamiki rynków finansowych. 
W związku z tym nie proponuje się jej zakazu.

Niemniej ze względu na to, że może się ona przyczynić do zwiększenia ryzyka systemowego, 
krótka sprzedaż powinna podlegać kilku prostym przepisom zapewniającym stabilność 
finansową i rzetelność rynków finansowych.

7. Obowiązki związane ze sprawozdawczością

Przekazywanie informacji organom nadzoru i inwestorowi jest kluczowe dla osiągnięcia 
celów dyrektywy. Ważne jest jednak rozróżnienie pomiędzy informacjami wymaganymi 
przez organ nadzoru, a tymi wymaganymi przez inwestora. Nie ma powodu, dla którego nie 
powinno być całkowitej przejrzystości wobec organu nadzoru.

Jeżeli chodzi o fundusze private equity, nie należy wymagać od przedsiębiorstwa 
docelowego, aby dostarczało więcej informacji niż te, które są prawnie wymagane od innych 
podobnych przedsiębiorstw.

8. Przejęcie kontroli w przedsiębiorstwach przez fundusz private equity

Szczegółowe przepisy dotyczące przejęcia kontroli nad podmiotem przez fundusz private 
equity powinny być stosowane nie na podstawie liczby posiadanych udziałów, ale przy 
uwzględnieniu faktycznego progu, który umożliwił przejęcie kontroli, zgodnie ze 
standardowymi kryteriami określonymi w prawie spółek.

9. Nadzór

Sprawozdawca uwzględnił nową europejską strukturę nadzoru, na który to temat dokumenty 
są obecnie omawiane w celu zapewnienia większej stabilności finansowej i ograniczenia 
ryzyka systemowego.

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESBR) i ESMA ogrywają ważną rolę w tym 
zakresie.

10. Uprawnienia państw członkowskich

Właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego, w którym ZAFI otrzymał zezwolenie, 
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oraz właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego, na którego terytorium ZAFI 
świadczy usługi w zakresie zarządzania i sprzedaży, muszą posiadać uprawnienia nadzorcze.

11. Wynagrodzenia kadry kierowniczej

Deklaracja po szczycie G-20 w Pittsburgu z dnia 25 września 2009 r. przypieczętowała 
międzynarodowe porozumienie w sprawie wynagrodzeń kadry kierowniczej w bankach 
i innych instytucjach finansowych. 

Sprawozdawca proponuje zastosowanie tych zasad do ZAFI.

12. Procedura Lamfalussy’ego

Dyrektywa ZAFI podlega procedurze Lamfalussy’ego: określa ona wytyczne (środki na 
poziomie 1) i zapewnia środki wykonawcze (środki na poziomie 2), które mogą zostać 
wprowadzone przez Komisję w ramach procedury komitetowej. 

Celem sprawozdawcy było wypracowanie większej równowagi pomiędzy środkami na tych 
poszczególnych poziomach.

13. Interakcja i spójność z innymi dokumentami

Różne tematy poruszone w dyrektywie ZAFI omawiane są również w innych dokumentach, 
takich jak dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, dyrektywa w sprawie 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, dyrektywa 
w sprawie wymogów kapitałowych itd. W trosce o spójność powinny one zostać 
uwzględnione w niniejszej dyrektywie. Aby ograniczyć do minimum różnice w interpretacji 
postanowień dotyczących wspólnych zagadnień, sprawozdawca proponuje przejęcie, gdzie to 
tylko możliwe, sformułowań użytych we wspomnianych dyrektywach.


