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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst:

Kryzys finansowy i gospodarczy jasno wykazał istnienie poważnych luk w przepisach 
dotyczących rynków finansowych oraz w systemie ich nadzorowania. Obecnie nie ma 
równowagi pomiędzy ryzykiem a odpowiedzialnością czy odpowiedzialnością cywilną. 
Zadaniem przedmiotowej dyrektywy jest zrównoważenie ryzyka wynikającego z działalności 
funduszy i związanej z nim odpowiedzialności.

W związku z wcześniejszymi sprawozdaniami z inicjatywy własnej Parlamentu 
Europejskiego oraz wciąż narastającymi naciskami opinii publicznej Komisja przedstawiła 
dnia 30 kwietnia 2009 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, której zadaniem będzie stworzenie ram 
prawnych dla wszystkich funduszy inwestycyjnych, nieobjętych dyrektywą w sprawie 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (funduszy 
UCITS). Powyższe ramy prawne, jako dobrze funkcjonujące rozwiązanie ogólnoeuropejskie, 
pozwoliłyby na zastąpienie licznych przepisów krajowych. Z zadowoleniem przyjmuje się 
zaangażowanie Komisji oraz podjęte przez nią działania, należy jednak zauważyć 
konieczność dalszego rozwoju w tym zakresie.

Stanowisko sprawozdawczyni Komisji Prawnej:

Sprawozdawczyni Komisji Prawnej chciałaby wskazać kilka znaczących niedociągnięć tego 
kompromisowego projektu:

(a) Przedłożone we wniosku przepisy dotyczą zarządzających funduszami, nie zaś samych 
funduszy. Podejście polegające na stworzeniu przepisów dotyczących zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi daje wprawdzie wrażenie bezpieczeństwa, nie 
pozwala jednak na usunięcie znaczących luk prawnych. Poza tym nie należy umożliwiać 
zarządzającym funduszami zagranicznymi w UE prowadzenia działalności na jej terytorium 
bez objęcia ich obowiązkiem rejestracji oraz nadzorem.

(b) W oparciu o wprowadzone progi nie można przewidzieć, które przedsiębiorstwa mają 
znaczenie dla powstawania ryzyka systemowego, a które nie. Bieżący kryzys pokazał, że 
dopiero na konkretnych przykładach widać, jakie przedsięwzięcia mają znaczenie z punktu 
widzenia ryzyka systemowego. Co więcej, wprowadzenie progów, tworząc lukę prawną, 
umożliwiłoby ich obejście poprzez formalny podział na mniejsze podmioty.

(c) Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zasady w zakresie przejrzystości i nadzoru, 
uważa jednak, że można je jeszcze ulepszyć. Istotne znaczenie ma podanie do powszechnej 
wiadomości wysokości wynagrodzenia ZAFI, jak również ich strategii w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa, opierającej się na zasadzie trwałego wzrostu. Konieczne jest 
również stworzenie w całej UE wiarygodnej i przejrzystej procedury ustalania wartości.
W przypadkach gdy ZAFI prowadzą działalność w wielu państwach członkowskich, zasadne 
jest przekazanie nadzoru organowi europejskiemu.

(d) Z uwagi na wykorzystanie dźwigni finansowej, w szczególności przez fundusze private 
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equity, oraz często stosowaną praktykę przerzucania na zakupione przedsiębiorstwo 
obowiązku spłaty kredytu zaciągniętego na jego zakup, co w wielu przypadkach ma 
negatywny wpływ na utrzymanie się tego przedsiębiorstwa na rynku, winny obowiązywać 
surowsze przepisy. Biorąc pod uwagę znaczące konsekwencje, jakie pociąga za sobą zakup 
przedsiębiorstwa przez fundusze private equity, nie można stosować wyłączenia w stosunku 
do małych i średnich przedsiębiorstw.

Sprawozdawczyni podkreśla, że wzmocnienie prawa do informacji, prawa do partycypacji 
pracowników w przedsiębiorstwie oraz dopasowanie prawa rynków kapitałowych i prawa 
spółek będzie znacznie lepszą zachętą do tworzenia dobrej, długofalowej strategii 
przedsiębiorstwa.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o przyjęcie bez głosowania poprawek podlegających 
wyłącznej kompetencji zaangażowanej komisji, na mocy procedury obejmującej 
zaangażowane komisje (art. 50):

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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 

(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. Jej zakres 
powinien obejmować zarządzających 
wszystkimi takimi przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania, które nie 
wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności jako UCITS. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
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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.

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. Do celów 
niniejszej dyrektywy nie należy uznawać 
za przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania przedsiębiorstwa, które 
zasadniczo działa jako jednostka 
holdingowa dla grupy spółek zależnych
i które posiada udziały strategiczne
w przedsiębiorstwach raczej z zamiarem 
długoterminowego przechowywania niż
w celu generowania zysków poprzez 
zbywanie w określonym czasie.
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.

Uzasadnienie

Odniesienie do „przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania” zawarte w stwierdzeniu, że 
zarządzający wszystkich przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które nie są UCITS, są 
objęci zakresem przedmiotowej dyrektywy, dotyczy przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów, aby inwestować go zgodnie
z określoną polityką inwestycyjną i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na rachunek tych 
inwestorów, a nie szerzej rozumianej kategorii przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu uniknięcia możliwej 
wyprzedaży aktywów aktywa netto 
przedsiębiorstwa docelowego 
kontrolowanego przez AFI powinny być 
zgodne z przepisami systemu 
adekwatności kapitałowej określonego
w drugiej dyrektywie w sprawie prawa 
spółek1.
________________________________
1 Druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13 
grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w Państwach Członkowskich 
od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi 
Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, 
dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak
i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki 
akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej 
kapitału (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1).

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
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aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów. Aby ułatwić szybki i skuteczny 
zwrot aktywów inwestorów, depozytariusz 
odpowiada przed ZAFI, AFI i zbiorowo 
przed inwestorami AFI, z wyjątkiem 
przypadków gdy takie straty są wynikiem 
działania „siły wyższej”. W tym 
kontekście „siła wyższa” oznacza 
nieprzewidziane zdarzenia zewnętrzne 
powodujące straty, na które depozytariusz 
nie ma wpływu i których konsekwencji nie 
można było uniknąć pomimo 
przestrzegania wymogów należytej 
staranności określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Na odpowiedzialność depozytariusza 
nie ma wpływu jej przeniesienie na 
uprawnioną stronę trzecią. Jeżeli jednak 
depozytariusz jest pozbawiony możliwości 
wykonywania swoich funkcji na mocy 
prawa kraju trzeciego lub w wyniku 
nieprzewidywalnego zdarzenia 
zewnętrznego, powinien on mieć 
możliwość uwolnienia się od 
odpowiedzialności. Na takie uwolnienie 
się od odpowiedzialności powinien 
wyrazić zgodę organ właściwego państwa 
członkowskiego, natomiast nie powinno 
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być możliwości dalszego przekazywania 
wspomnianej przeniesionej 
odpowiedzialności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
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, niezbędne jest 
jednak wprowadzenie wymogu, zgodnie
z którym wyceny aktywów powinien 
dokonywać podmiot niezależny od ZAFI.
Kryteria oceny należy określić zgodnie
z wytycznymi dostarczonymi przez 
Europejski Organ Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych (ESMA) 
ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem 
2009/.../WE1*.
* Dz.U. ...
+ Dz.U.: proszę wstawić numer, datę i odniesienie 
do Dz.U.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(15) Ponieważ ZAFI stosujący 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 sprawozdawcze na 
ZAFI stosujących dźwignię. Państwa 
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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 
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.

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 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny 
podlegać specjalnym wymogom w zakresie 
sprawozdawczości. ZAFI te powinny być 
zobowiązane do ujawniania informacji
o stosowaniu przez nie dźwigni finansowej
i o jej źródłach. Danym tym należy nadać 
postać zbiorczą i zgromadzić je
w centralnym rejestrze prowadzonym pod 
auspicjami Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (ESRB) powołanej 
rozporządzeniem nr 2009/.../WE
i przekazywać je innym organom w Unii,
ESMA oraz w odpowiednich przypadkach 
właściwym organom w krajach trzecich,
aby ułatwić zbiorczą analizę wpływu 
dźwigni finansowej stosowanej przez ZAFI 
na unijny system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych. Dyrektywy nr 2006/48/WE 
oraz 2006/49/WE powinny także 
uwzględniać utworzenie pod auspicjami 
ESRB centralnego rejestru dla banków 
oferujących AFI usługi brokerów 
ubezpieczeniowych.

Uzasadnienie

Aby umożliwić utrzymanie niskiego poziomu potencjalnego ryzyka systemowego, informacje 
gromadzone na poziomie krajowym muszą być opracowane w formie zbiorczej w centralnym 
rejestrze kierowanym przez ESRB. Jego uzupełnieniem powinien być rejestr działalności 
brokerów ubezpieczeniowych, utworzony na mocy dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych. 

Poprawka 7



PE438.149v03-00 10/68 AD\815631PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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).

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych.
Dźwignia jest pojęciem trudnym do 
zdefiniowania. Właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI 
winny jednakże mieć możliwość 
ograniczenia maksymalnego poziomu 
dźwigni finansowej, który może
zastosować ZAFI w przypadku szczególnie 
trudnej sytuacji rynkowej. Państwa 
członkowskie powinny informować ESMA
i Komisję o każdym takim działaniu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy zagwarantować stosowanie 
takich samych wymogów wobec 
wszystkich uczestników rynku stosujących 
krótką sprzedaż. W tym celu Komisja 
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powinna zaproponować przekrojowe 
środki zapewniające wyrównane reguły 
gry dla ZAFI i innych podmiotów 
korzystających z krótkiej sprzedaży.

Uzasadnienie

Należy zająć się krótką sprzedażą w sposób przekrojowy, aby zapewnić te same reguły gry
i unikać arbitrażu regulacyjnego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy dopilnować, aby spółki 
portfelowe nie podlegały bardziej 
restrykcyjnym wymogom niż inni emitenci 
lub inne przedsiębiorstwa nienotowane na 
rynku regulowanym przyjmujące inną 
prywatną inwestycję aniżeli inwestycja ze 
strony AFI. Przepisy w zakresie 
przedsiębiorczości winny opierać się na 
zasadzie przejrzystości, zaś wszelkie formy 
dyskryminacji polegające np. na 
nakładaniu obowiązku ujawniania 
szczegółowych informacji dotyczących 
portfela, strategii spółki i planu jej 
rozwoju w oparciu o strukturę własności 
tego podmiotu zakłócałyby uczciwą 
konkurencję oraz zagrażałyby 
finansowaniu innowacji w Unii. 
Wpływałoby to również na prawa 
pozostałych udziałowców. W tym celu 
Komisja powinna przeprowadzić przegląd 
wszystkich odnośnych przepisów
w sprawie prawa spółek, jak również 
odnośnych dyrektyw w sprawie sektora 
finansowego najpóźniej do ...*, oraz 
powinna wprowadzić konieczne zmiany
w formie wniosku legislacyjnego, w tym 
poprzez wprowadzenie wszelkich 
odpowiednich poprawek do niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie Komisji oraz 
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powiązany z nim wniosek winny 
gwarantować te same warunki 
funkcjonowania spółek portfelowych
i innych. W swoim sprawozdaniu
i wniosku Komisja powinna uwzględnić 
ochronę praw udziałowców, jak również 
potrzebę takich samych reguł 
funkcjonowania na całym świecie oraz 
konkurencyjności na poziomie 
europejskim w zakresie finansowania 
innowacji i rozwoju technologii.
Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z nowej procedury komitetowej. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(27) Komisji należy przyznać uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie
z art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w celu określania 
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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, 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 

procedur pozwalających ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Te akty 
delegowane mogą również określać 
kryteria, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzaje
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz odpowiednie 
środki, które ZAFI powinni przyjmować
w ramach procedur wewnętrznych
i organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 
zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Mogą one określać wymogi 
dotyczące zarządzania ryzykiem, które 
powinien stosować ZAFI w zależności od 
ryzyka, które podejmuje w imieniu 
zarządzanego przez niego AFI, oraz
dokonywać 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. Mogą one określać wymogi 
dotyczące zarządzania płynnością 
ustanowione w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogi dotyczące
minimalnej płynności AFI, mogą one 
określać wymogi, 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.
Mogą one określać wymogi, które powinni 
spełnić ZAFI inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Mogą one określać 
kryteria decydujące o niezależności 
taksatora w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. Mogą one określać warunki, 
od których powinna być uzależniona zgoda 
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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 
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 

na powierzenie funkcji przez ZAFI,
i przesłanki decydujące o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI w przypadku 
powierzenia nadmiernego zakresu zadań.
Mogą one określać treść i formę
sprawozdania rocznego, które ZAFI ma 
obowiązek udostępniać dla każdego 
zarządzanego przez siebie AFI, określać 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji inwestorom i obowiązki 
sprawozdawcze wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mogą one określać wymogi w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej, którym podlega ZAFI,
a także wymaganą częstotliwość składania 
sprawozdań właściwym organom oraz 
ujawniania informacji inwestorom. Mogą 
one określać pułapy ograniczające poziom 
dźwigni finansowej, którą może stosować 
ZAFI, zarządzając AFI. Mogą one 
określać szczegółowy charakter i sposób
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 określać 
informacje, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mogą one określać typy ograniczeń 
lub warunki, które mogą być nakładane
w związku z wprowadzaniem AFI do 
obrotu wśród inwestorów branżowych
w rodzimym kraju członkowskim ZAFI.
Mogą one określać ogólne kryteria oceny 
równoważności standardów wyceny
w krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
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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 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.

w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej
i stałego nadzoru. Mogą one określać 
ogólne kryteria pozwalające ocenić, czy 
kraje trzecie przyznają wspólnotowym 
ZAFI skuteczny dostęp do rynku 
porównywalny z dostępem przyznawanym 
przez Wspólnotę ZAFI z krajów trzecich.
Mogą one określać sposób przekazywania,
treść i częstotliwość 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.
Określają one procedury w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.
W przypadku gdy taksator ma siedzibę
w kraju trzecim, stwierdzają one, że 
standardy wyceny funduszu obowiązujące
w danym kraju trzecim są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w Unii. 
Mogą one stwierdzać, że przepisy prawa 
kraju trzeciego dotyczące depozytariuszy 
są równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Mogą one stwierdzać, że 
przepisy prawa kraju trzeciego dotyczące 
regulacji ostrożnościowej i stałego 
nadzoru nad ZAFI są równoważne
z przepisami niniejszej dyrektywy. Mogą 
one stwierdzać, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny
z dostępem przyznawanym przez 
Wspólnotę ZAFI z tego kraju trzeciego. 
Mogą one określać wzory notyfikacji
i zaświadczeń oraz procedurę w zakresie 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
organami.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Akty delegowane tego typu powinny 
uwzględniać odpowiednio strategię 
inwestycyjną, procedury zarządzania 
ryzykiem i przepisy chroniące przed 
ryzykiem. Analogicznie biorą one pod 
uwagę różne stosowane strategie 
inwestycyjne oraz typy aktywów objętych 
transakcjami na rynkach finansowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 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 

skreślony
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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.

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z nowej procedury komitetowej. 

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Dyrektywę należy zmienić tak, by zapewnić, że AFI posiadający organ zarządzający, na 
przykład radę nadzorczą, który ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie, będą 
traktowani jak ZAFI podlegający wymogom tej dyrektywy. 

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) UCITS lub ich spółek zarządzających 
lub inwestycyjnych uprawnionych zgodnie

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

z dyrektywą 2009/…/WE [dyrektywa 
UCITS], o ile te spółki zarządzające lub 
inwestycyjne nie zarządzają AFI;

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) krajowych banków centralnych;

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) branżowych firm holdingowych, 
których udziały zostały wprowadzone do 
obrotu na rynku regulowanym UE, jeżeli 
posiadają one udziały w swoich spółkach 
zależnych lub powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej;

Uzasadnienie

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) ZAFI zarządzających wszelkimi AFI
o charakterze zamkniętym, posiadających 
papiery wartościowe dopuszczone do 
obrotu lub będące przedmiotem wniosku
o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym, zarejestrowanych lub 
prowadzących działalność w Unii.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka do art. 2 uniemożliwiłaby stosowanie wymogów dyrektywy w sposób 
nieproporcjonalny w odniesieniu do AFI o charakterze zamkniętym, których papiery 
wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w UE. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych w celu 
określenia procedur pozwalających ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają 
wartości progowej określonej w ust. 2 lit. 
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a), korzystać z prawa, o którym mowa
w ust. 3.

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Definicja „alternatywnego funduszu inwestycyjnego” jest kluczową definicją w kontekście 
zakresu niniejszej dyrektywy i powinna jasno określać przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, które będą nią objęte. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi” lub ZAFI 
oznacza osobę prawną lub fizyczną, której 

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

zarządza co najmniej jednym AFI lub
pojedynczym AFI, który jest zarządzany 
niezależnie;

Uzasadnienie

Niektóre AFI nie są zarządzane przez ZAFI, lecz niezależnie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Proponowana poprawka modyfikuje ograniczenie w zakresie wprowadzenia do obrotu 
przewidziane w art. 4, poprzez zdefiniowanie „wprowadzenia do obrotu” do celów niniejszej 
dyrektywy, w taki sposób, że odnosi się ono wyłącznie do wprowadzenia do obrotu AFI
z inicjatywy zarządzającego nim podmiotu. 

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oa) „zamknięte AFI” oznacza AFI,
w przypadku którego posiadacze jego 
udziałów lub jednostek nie są uprawnieni 
do ponownego nabywania lub 
wykupywania ich, bezpośrednio lub 
pośrednio, z aktywów tego AFI;
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ob) „przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania typu zamkniętego” oznacza 
przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania, którego udziały i jednostki 
nie są, na żądanie posiadaczy, ponownie 
nabywane lub wykupywane , bezpośrednio 
lub pośrednio, z aktywów tych 
przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Niezbędne jest zdefiniowanie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania o charakterze 
zamkniętym w celu odróżnienia ich od przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które 
objęte są zakresem niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz AFI 
ani nie wprowadzały do obrotu udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w AFI, o ile nie 
uzyskały wcześniej zezwolenia.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz AFI 
ani nie wprowadzały do obrotu udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w AFI, o ile nie 
uzyskały wcześniej zezwolenia.

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani –
w przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie.

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani –
w przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu w Unii.
Niniejsza dyrektywa nie zakazuje ani nie 
ogranicza sprzedaży lub zbywania 
jednostek lub udziałów inwestorów w AFI 
na rynku kapitałowym, a inwestor 
posiadający jednostki lub udziały w AFI 
może na mocy niniejszej dyrektywy 
samodzielnie lub przez pośrednika, w tym 
przez ZAFI, upoważnić do wprowadzenia 
do obrotu wśród inwestorów w danym 
państwie członkowskim takich udziałów 
lub jednostek, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego tego państwa członkowskiego, 
jeżeli takie wprowadzenie do obrotu nie 
wynika z inicjatywy ZAFI zarządzającego 
danym AFI.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI mogą otrzymać zezwolenie na 
świadczenie usług zarządzania na rzecz 
wszystkich AFI lub tylko ich niektórych 

2. ZAFI mogą otrzymać zezwolenie na 
świadczenie usług zarządzania na rzecz 
wszystkich AFI lub tylko ich niektórych 
typów. AFI może być zarządzany przez 
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typów. jednego ZAFI.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie trudności w zidentyfikowaniu odpowiedzialnego ZAFI lub 
przyjęciu założenia o wspólnej odpowiedzialności prawnej.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
siedzibę zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym mieści się jego 
siedziba statutowa.

Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
siedzibę zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym mieści się jego 
siedziba statutowa. W przypadku gdy 
ZAFI zarządza jednym lub wieloma AFI, 
wymagane jest zezwolenie dla każdego 
odnośnego AFI.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających kryteria udzielania 
zezwolenia dotyczące m.in. osób 
odpowiedzialnych za administrowanie 
ZAFI.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI informuje właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego
o wszelkich zmianach informacji 
przedstawionych w swoim pierwotnym 
wniosku o wydanie zezwolenia zanim 
wprowadzi takie zmiany, jeżeli zmiany te 
mogą w poważnym stopniu zmienić 
warunki, na których wydano zezwolenie –
w szczególności o zmianach strategii 
inwestycyjnej i polityki zarządzanego 
przez niego AFI, zmianach regulaminu 
lub dokumentów założycielskich takiego 
AFI lub o kolejnym AFI, którym ZAFI 
planuje zarządzać.

ZAFI informuje właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego
o wszelkich istotnych zmianach warunków 
wydania pierwszego zezwolenia lub 
warunków pierwszej rejestracji,
w szczególności o zmianach planu 
działalności ZAFI lub zmianach strategii 
inwestycyjnej i polityki zarządzanego 
przez niego AFI.

ZAFI informuje właściwe organy
o wszelkich zmianach dotyczących osób 
rzeczywiście sprawujących obowiązki 
ZAFI.

W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania notyfikacji ZAFI właściwe 
organy zatwierdzają zmiany albo nakładają 
pewne ograniczenia, albo odrzucają 
zmiany.

W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania notyfikacji ZAFI właściwe 
organy zatwierdzają zmiany, nakładają 
pewne ograniczenia lub odrzucają zmiany.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
właściwe organy odrzucają zmiany 
dotyczące strategii i polityki inwestycyjnej 
AFI lub zmiany dotyczące regulaminów 
lub dokumentów założycielskich, jeżeli 
zostały one uzgodnione przez inwestorów.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żaden z inwestorów nie może być 
traktowany preferencyjnie, chyba że takie 
preferencyjne traktowanie jest
przewidziane w regulaminie lub 
dokumentach założycielskich AFI.

Żaden z inwestorów nie może być w sensie 
materialnym traktowany preferencyjnie
w stosunku do innych inwestorów 
należących do tego samego AFI, chyba że
o charakterze takiego preferencyjnego 
traktowania jest mowa w regulaminie lub 
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dokumentach założycielskich AFI.

Uzasadnienie

Wymogi dyrektywy dotyczące ujawniania tożsamości inwestorów nie powinny mieć 
zastosowania w przypadku warunków innych niż standardowe. Mogłoby bowiem wystąpić 
ryzyko naruszenia przepisów UE dotyczących ochrony danych. Nazwiska powinny być 
ujawniane wyłącznie organom do tego uprawnionym przy bezwzględnym poszanowaniu 
zasady poufności, a nie innym inwestorom bądź ogółowi.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające kryteria, którymi powinny się 
kierować właściwe organy, aby ustalić, czy 
ZAFI wywiązuje się ze swoich 
obowiązków na podstawie ust. 1.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających kryteria, którymi powinny 
się kierować właściwe organy, aby ustalić, 
czy ZAFI wywiązuje się ze swoich 
obowiązków na podstawie ust. 1.

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

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki określone w niniejszym ustępie 
odpowiadają charakterowi, skali
i złożoności danego AFI.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapity 1 a, 1 b i 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI określa i wdraża prawidłowe 
strategie i procedury w zakresie 
wynagrodzeń, które są zgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem
i zasadą długoterminowego wzrostu 
wartości.
ZAFI informuje właściwe organy państw 
członkowskich o cechach swojej polityki
i postępowania w dziedzinie wynagrodzeń.
Właściwe organy państw członkowskich 
mogą reagować i przyjmować 
odpowiednie środki zaradcze w celu 
skompensowania ryzyka, które może 
prowadzić do niepowodzenia we 
wdrażaniu przez ZAFI prawidłowych 
strategii i procedur w dziedzinie 
wynagrodzeń.

Uzasadnienie

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example. Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze: 3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych:

a) określające bardziej szczegółowo 
poszczególne rodzaje konfliktów 
interesów, o których mowa w ust. 1;

a) określających bardziej szczegółowo 
poszczególne rodzaje konfliktów 
interesów, o których mowa w ust. 1;

b) określające odpowiednie działania, 
które ZAFI powinni podjąć w ramach 
procedur wewnętrznych i organizacyjnych
w celu wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania.

b) określających odpowiednie działania, 
które ZAFI powinni podjąć w ramach 
procedur wewnętrznych i organizacyjnych
w celu wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania.

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.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem i pilnuje, aby te dwie funkcje 
podlegały odrębnym kontrolom.

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem, o ile jest to właściwe
i proporcjonalne w kontekście jego 
charakteru, skali i złożoności oraz 
charakteru, skali i złożoności 
zarządzanego przezeń AFI.
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Uzasadnienie

Wymóg w zakresie odrębnej funkcji zarządzania ryzykiem winien być proporcjonalny do 
ryzyka wynikającego z działalności ZAFI i zarządzanych przezeń funduszy. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo:

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
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określające bardziej szczegółowo: dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo:

a) wymogi dotyczące zarządzania 
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz

a) wymogi dotyczące zarządzania 
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz

b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które dokonują 
umorzeń jednostek lub udziałów częściej 
niż co pół roku.

b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które dokonują 
umorzeń jednostek lub udziałów częściej 
niż co pół roku.

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.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustępy 1-3 nie mają zastosowania do 
zamkniętych AFI.

Uzasadnienie

Zarządzanie płynnością w odniesieniu do ewentualnych żądań umorzenia nie jest wymagane
w przypadku funduszu zamkniętego, ponieważ inwestorzy nie są uprawnieni do realizacji 
inwestycji z aktywów funduszu. 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 

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

zbywalnych papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania, zgodnie
z art. 49 niniejszej dyrektywy, aktów 
delegowanych określających wymogi
w następujących obszarach:

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

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

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.

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.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

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
a kwotą 250 mln EUR.

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
a kwotą 250 mln EUR. Wymagana łączna 
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wartość kapitału założycielskiego i kwoty 
dodatkowej nie przekracza jednak 10 mln 
EUR.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 biegły taksator, który pod 
względem funkcjonalnym jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa
w AFI.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli zewnętrzny taksator nie jest 
wykorzystywany, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć na ZAFI wymóg weryfikacji jego 
procedur wyceny przez zewnętrznego 
taksatora lub w odpowiednich 
przypadkach przez audytora.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo
wymagania związane z nadaniem 
taksatorowi statusu biegłego oraz 
podstawowe kryteria ustalania wartości
w rozumieniu ust. 1.

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz Depozytariusz
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 
depozytariusz, który wykonuje
w stosownych przypadkach następujące
funkcje:

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI
i księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku;

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI
i księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.:
(i) przechowuje wszystkie instrumenty 
finansowe, które mogą być 
przechowywane, i dokonuje odpowiednich 
ustaleń w celu zabezpieczenia praw 
własności AFI, w szczególności
w przypadku niewypłacalności 
depozytariusza, w tym ustaleń mających 
na celu zapewnienie, że te instrumenty 
finansowe zostały zaksięgowane przez 
depozytariusza na odrębnych rachunkach 
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lub na wspólnym odrębnym rachunku
w przypadku złożonych AFI, tak aby
w przypadku nieuregulowania płatności 
przez depozytariusza można było wyraźnie 
wyodrębnić je wśród aktywów 
depozytariusza;
(ii) prowadzi rejestr służący sprawdzeniu 
własności instrumentów finansowych, 
które nie mogą być przechowywane,
w oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI oraz o zewnętrzne dowody 
dokonanych transakcji;

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI działający
w imieniu AFI uzyskał własność 
wszystkich pozostałych aktywów, w które 
inwestuje AFI.

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI działający
w imieniu AFI uzyskał własność 
wszystkich pozostałych aktywów, w które 
inwestuje AFI.
1a. Oprócz funkcji, o których mowa w ust. 
1, depozytariusz w odpowiednich 
przypadkach dopilnowuje, aby:
a) sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie
i unieważnienie udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI były realizowane 
zgodnie z przepisami właściwego prawa 
krajowego i regulaminem AFI lub 
dokumentami założycielskimi;
b) wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI była obliczana 
zgodnie z przepisami właściwego prawa 
krajowego i regulaminem AFI lub 
dokumentami założycielskimi;
c) w transakcjach związanych z aktywami 
AFI wszystkie płatności były mu 
przekazywane w zwyczajowo ustalonych 
terminach; oraz
d) dochody AFI były przeznaczane na cele 
zgodne z przepisami właściwego prawa 
krajowego oraz z regulaminem AFI.

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza.

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza.

Depozytariusz działa niezależnie
i wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

Depozytariusz działa uczciwie, 
sprawiedliwie, profesjonalnie, niezależnie
i w interesie inwestorów AFI.

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 

3. Depozytariusz jest:
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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).

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE albo 
b) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie zgodnie
z dyrektywą 2004/39/WE.
3a. W przypadku gdy zarządzaniem AFI 
zajmuje się uprawniony ZAFI z siedzibą
w kraju trzecim, statutowa siedziba 
depozytariusza znajduje się w Unii, chyba 
że spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI oraz właściwe 
organy państwa trzeciego, w którym 
siedzibę ma AFI, podpisały umowy
w sprawie współpracy i wymiany 
informacji;
b) prawo kraju trzeciego, w którym 
siedzibę ma AFI, jest zgodne z normami 
wyznaczonymi przez instytucje 
międzynarodowe;
c) w stosunku do kraju trzeciego,
w którym ma siedzibę AFI, została 
wydana decyzja zgodnie z lit. e), w której 
stwierdzono, że depozytariusze mający 
siedzibę w tym kraju podlegają 
skutecznym regulacjom i nadzorowi 
ostrożnościowemu, które są równoważne
z przepisami prawa unijnego;
d) w stosunku do kraju trzeciego,
w którym ma siedzibę AFI, została 
wydana decyzja zgodnie z lit. e), w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
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unijnym;
e) rodzime państwo członkowskie ZAFI 
podpisało umowę z krajem trzecim,
w którym ma siedzibę 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.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania, 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. Takie przeniesienie 
odpowiedzialności odbywa się tylko 
jednorazowo. Nie dopuszcza się łańcucha 
odpowiedzialności.
4a. Depozytariusze stosują się do 
najlepszych praktyk oraz z należytą 
wprawą, rozwagą i starannością 
wybierają, wyznaczają, okresowo 
kontrolują i na bieżąco monitorują każdą 
stronę trzecią, której powierzyli zadania,
o których mowa w niniejszym ustępie.

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
zamierzonego lub wynikającego
z niedbałości niewykonania swoich 
obowiązków na podstawie niniejszej 
dyrektywy lub niewłaściwego ich 
wykonania, z wyjątkiem przypadków gdy 
taka strata jest wynikiem działania siły 
wyższej.

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że
strata została spowodowana wydarzeniem 
zewnętrznym, którego nie można było 
przewidzieć, a depozytariusz nie był
w stanie zapobiec tej utracie.
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Fakt pojedynczego powierzenia przez 
depozytariusza części zadań 
uprawnionemu podmiotowi trzeciemu, np. 
poddepozytariuszowi lub 
podpowiernikowi, nie wpływa w żadnym 
wypadku na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec ZAFI. Zatem
w przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza w ramach podstawowych 
obowiązków depozytariusz zwraca bez 
zbędnej zwłoki aktywa AFI bez uszczerbku 
dla przepisów prawa krajowego. Wymóg 
ten ma zastosowanie z zastrzeżeniem 
wszelkich postępowań prawnych.

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami.
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI.

5a. W drodze wyjątku od ust. 5, jeżeli 
depozytariusz jest na mocy prawa kraju,
w którym ZAFI inwestuje w imieniu AFI, 
pozbawiony możliwości wykonywania 
swoich funkcji lub nie jest w stanie 
wykonywać funkcji w wyniku 
nieprzewidywalnego zdarzenia 
zewnętrznego, depozytariusz może 
uwolnić się od odpowiedzialności, w tym 
za stratę instrumentów finansowych, jeżeli 
może udowodnić, że wypełnił 
zobowiązania w zakresie należytej 
staranności, o których mowa w ust. 4a. 
Takie przeniesienie odpowiedzialności 
może odbyć się tylko jednorazowo. Nie 
dopuszcza się łańcucha 
odpowiedzialności.
5b. W drodze wyjątku od ust. 5, jeżeli 
umowa między depozytariuszem
a brokerem ubezpieczeniowym lub 
podpowiernikiem zezwala na przeniesienie
i ponowne wykorzystanie aktywów 
zgodnie z uregulowaniami AFI, 
depozytariusz może uwolnić się od 
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odpowiedzialności, jeżeli może udowodnić, 
że wypełnił zobowiązania w zakresie 
należytej staranności, o których mowa
w ust. 4a.
Umowa między ZAFI a depozytariuszem 
wymaga, aby ZAFI był informowany
o wszelkich postanowieniach umownych 
zezwalających na przeniesienie i ponowne 
wykorzystanie aktywów zgodnie
z uregulowaniami AFI przed realizacją 
umowy. 
Przed zainwestowaniem w AFI inwestorzy 
są informowani o tej klauzuli i dostają 
aktualne informacje na temat tożsamości 
trzeciej strony. W szczególności inwestorzy 
są informowani o każdym przeniesieniu 
odpowiedzialności na stronę trzecią, 
również w przypadku utraty instrumentów 
finansowych. W takim przypadku termin 
zwrotu aktywów jest zgodny z warunkami 
umowy między depozytariuszem a stroną 
trzecią.
5c. Depozytariusz udostępnia właściwym 
organom jego rodzimego państwa 
członkowskiego na ich żądanie wszelkie 
informacje, które otrzymał w trakcie
pełnienia swoich obowiązków oraz które 
mogą być konieczne do sprawowania 
przez właściwe organy nadzoru nad ZAFI. 
Jeżeli rodzime państwo członkowskie 
ZAFI jest różne od rodzimego państwa 
członkowskiego depozytariusza, właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego depozytariusza 
bezzwłocznie dzielą się otrzymanymi 
informacjami z właściwymi organami 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI.
5d. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo 
obowiązki i zakres odpowiedzialności 
depozytariuszy i warunki, zgodnie
z którymi depozytariusz AFI może 
przekazać część swoich funkcji stronie 
trzeciej.
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5e. Każde wyznaczenie depozytariusza 
musi być zatwierdzone przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
ZAFI. Właściwy organ może zezwolić na 
wyznaczenie więcej niż jednego 
depozytariusza, jeżeli uważa, że nie 
zakłóci to właściwego wykonywania 
wszystkich obowiązków depozytariusza 
wymienionych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
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.

Uzasadnienie

Wprowadzenie poprawki wyjaśniającej proponuje się także w sprawozdaniu Gauzèsa i uznaje 
się za stosowne. 

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo:
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a) warunki, od których zależy wydanie 
zgody na powierzenie funkcji;

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.

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.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego.

1. ZAFI ma obowiązek udostępniać 
sprawozdanie roczne za każdy rok 
obrotowy dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące po 
upływie roku obrotowego lub,
w przypadku AFI inwestującego w inny 
AFI oraz wymagającego informacji ze 
sprawozdań rocznych lub sprawozdań 
tymczasowych na temat tego innego AFI
w celu przygotowania swojego 
sprawozdania rocznego, nie później niż 
sześć miesięcy po upływie roku 
obrotowego.

Uzasadnienie

Fundusze funduszy private equity przygotowują sprawozdania roczne na podstawie 
najnowszych informacji finansowych otrzymywanych od bazowych funduszy private equity,
w które inwestują. Te fundusze bazowe mogą nie opublikować swoich sprawozdań rocznych 
lub informacji finansowych w takim czasie, aby fundusze funduszy mogły w ciągu czterech 
miesięcy przygotować swoje własne sprawozdania finansowe. Z tego względu fundusze 
funduszy potrzebują dodatkowego czasu na ukończenie przygotowania własnych sprawozdań 
rocznych. 
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Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje wymienione w art. 20, o ile 
uległy zmianie podczas roku obrotowego,
którego dotyczy sprawozdanie, takie jak 
kwoty wynagrodzenia, w podziale na 
wynagrodzenie stałe i zmienne, wypłacane 
przez ZAFI, a także, stosownie do 
przypadku, przez AFI wyższej kadrze 
zarządzającej i innym pracownikom 
mającym istotny wpływ na generowane
ryzyko firmy.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) roczne sprawozdanie zawierające 
wycenę w odniesieniu do spółek 
wchodzących w skład portfela każdego 
AFI;

Uzasadnienie

We wszystkich firmach prowadzących działalność gospodarczą (również w AFI) roczne 
sprawozdanie (ZAFI) jest dokumentem czytanym w największym stopniu przez inwestorów. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3



PE438.149v03-00 42/68 AD\815631PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje księgowe podawane
w sprawozdaniu rocznym są badane przez 
jedną lub więcej osób uprawnionych na 
mocy prawa do przeprowadzania badań 
sprawozdań finansowych zgodnie
z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 
r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta zostaje 
przedrukowane w całości, włącznie ze 
wszystkimi uwagami, w sprawozdaniu 
rocznym.

3. Informacje księgowe podawane
w sprawozdaniu rocznym, przygotowane 
zgodnie ze standardami i z zasadami 
wymaganymi przez regulamin lub 
mającymi zastosowanie do AFI 
dokumentami dotyczącymi utworzenia
i łączenia się, są badane przez jedną lub 
więcej osób uprawnionych na mocy prawa 
do przeprowadzania badań sprawozdań 
finansowych zgodnie z dyrektywą 
2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
ustawowych badań rocznych sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, zmieniającą 
dyrektywy Rady 78/660/EWG
i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 84/253/EWG. Sprawozdanie 
biegłego rewidenta zostaje przedrukowane
w całości, włącznie ze wszystkimi 
uwagami, w sprawozdaniu rocznym.

Uzasadnienie

W przypadku samowyceny (zob. uzasadnienie poprawki) informacje księgowe nie powinny 
podlegać obowiązkowej kontroli. Niemniej jednak spółki wchodzące w skład portfela AFI 
mogą w razie konieczności sporządzić sprawozdanie finansowe do celów kontrolnych.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo treść
i formę sprawozdania rocznego. Środki te 
muszą być dostosowane do typu ZAFI, 
którego dotyczą.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo treść
i formę sprawozdania rocznego. Akty te są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz
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dostosowane do typu ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice
w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI
i zarządzanych przez nich AFI.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy
AFI otrzymali następujące informacje oraz 
ewentualne zmiany tych informacji:

1. ZAFI dopilnowuje, aby przed 
dokonaniem inwestycji w AFI
udostępniono inwestorom AFI następujące 
informacje oraz ewentualne zmiany tych 
informacji:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. 

Poprawka 57
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis strategii inwestycyjnej i celów AFI,
wszystkich aktywów, w które AFI może 
inwestować, oraz technik, które może 
stosować, a także opis wszystkich rodzajów 
ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, 
dozwolone rodzaje i źródła dźwigni 
finansowej oraz ryzyko i ewentualne 
ograniczenia związane z jej stosowaniem;

a) opis strategii inwestycyjnej i celów AFI,
typów aktywów, w które AFI może 
inwestować, oraz technik, które może 
stosować, a także opis rodzajów ryzyka 
związanego z inwestycją, ewentualnych 
ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności,
w których AFI może korzystać z dźwigni 
finansowej, dozwolone rodzaje i źródła 
dźwigni finansowej oraz ryzyko
i ewentualne ograniczenia jej stosowania;

Uzasadnienie

Ujawnianie „wszystkich” aktywów, w które AFI może inwestować, jest niewykonalne. 
Proponowana poprawka zgodna jest z kompromisową propozycją prezydencji szwedzkiej. 
Pozostałe poprawki stanowią jej konsekwencję. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość takich opłat i kosztów;

h) opis wszystkich opłat i kosztów 
ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio 
przez inwestorów oraz maksymalna 
wysokość lub poziom takich opłat
i kosztów, wraz z opisem opłat i kosztów 
poniesionych w ostatnich dwunastu 
miesiącach;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) opis wyników AFI z przeszłości od ich 
powstania do ostatniej oceny.

Uzasadnienie

Mając na uwadze podejmowane ryzyko, inwestorom muszą być przedstawiane wyczerpujące 
informacje. W szczególności informacje o osiągnięciach AFI, ale również ZAFI, stanowią 
klucz do podjęcia decyzji dotyczących inwestycji. Informacje te są często niepełne lub 
wprowadzające w błąd. Informacje dotyczące uiszczanych faktycznie opłat i źródeł funduszy 
są również niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Comiesięczna informacja na temat 
profilu ryzyka AFI umożliwi także inwestorom zarządzanie własnym ryzykiem. 

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI okresowo ujawnia inwestorom 
następujące informacje w odniesieniu do 
każdego zarządzanego przez siebie AFI:

2. Zarządzający ZAFI okresowo ujawnia 
inwestorom następujące informacje
w odniesieniu do każdego AFI, w stosunku 
do którego wykonywalne są prawa do 
umorzeń w świetle opinii inwestorów:

Uzasadnienie

Fundusze funduszy private equity (a także fundusze private equity) dokonują niepłynnych 
inwestycji i nie przyznają inwestorom praw do umorzeń. W przypadku gdy inwestorzy nie 
mają prawa wykupu, okresowe ujawnianie informacji dotyczących aktywów niepłynnych lub 
płynności nie powinno być konieczne. 

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy AFI zostają sprzedane 
funduszom emerytalnym, należy zwrócić 
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uwagę na szczególne ryzyko związane z tą 
formą inwestowania. Ponadto w takim 
przypadku dokumenty, które mają być 
udostępnione inwestorom, należy również 
udostępnić podmiotom uprawnionym do 
świadczeń emerytalnych, ich 
przedstawicielom lub wyznaczonym przez 
inwestorów profesjonalnym doradcom.

Uzasadnienie

Fundusze emerytalne ponoszą szczególną odpowiedzialność, ponieważ przekazuje się im 
coraz więcej zadań w zakresie zabezpieczenia emerytalnego w postaci alternatywnych form 
zabezpieczenia dla populacji pracującej. Dlatego, aby w ogóle fundusze emerytalne mogły 
inwestować w AFI, konieczne jest spełnienie szczególnych warunków. Należy także zapobiec
sytuacji, w której inwestorzy pierwotni, czyli podmioty uprawnione do pobierania świadczeń, 
nie będą mieli dostępu do istotnych informacji, pozwalających im monitorować podmiot 
zarządzający ich aktywami, czyli fundusz emerytalny.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa
w ust. 2. Środki te muszą być dostosowane 
do typu ZAFI, którego dotyczą.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych
określających bardziej szczegółowo 
obowiązki ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji oraz wymaganą częstotliwość 
ujawnień informacji, o których mowa
w ust. 2, przy uwzględnieniu typu ZAFI, 
którego dotyczą.

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.

Poprawka 63
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem;

c) aktualny profil ryzyka AFI, w tym 
zastosowany poziom dźwigni finansowej,
oraz narzędzia stosowane przez ZAFI
w celu zarządzania ryzykiem;

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI. 

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) strukturę opłat i kosztów uiszczanych 
do ZAFI;

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI. Struktura opłat jest ważna, gdyż 
pozwala określić ryzyko. 

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) dane dotyczące wyników AFI, w tym 
wyceny aktywów.

Uzasadnienie

Właściwe organy muszą posiadać pełen obraz AFI i ZAFI. 
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo 
obowiązki sprawozdawcze, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, które mogą być 
zmieniane i uzupełniane w świetle 
przemian w dziedzinie technik 
finansowych, oraz wymaganą 
częstotliwość składania takich sprawozdań.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja jest także uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych
w odniesieniu do rodzaju informacji 
udostępnianych publicznie zgodnie z ust. 
3a.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. ZAFI zarządzający jednym lub 
wieloma AFI stosującymi systematycznie 
dużą dźwignię finansową udostępnia 
właściwym organom rodzimego państwa 
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członkowskiego informacje dotyczące 
całkowitego poziomu dźwigni finansowej 
stosowanej przez każdy zarządzany przez 
niego AFI, rozbicia na dwa źródła dźwigni 
finansowej: pożyczki środków pieniężnych 
lub papierów wartościowych oraz 
pochodne instrumenty finansowe, a także, 
jeżeli dane te są dostępne, zakresu 
ponownego wykorzystania aktywów na 
podstawie porozumienia dotyczącego 
dźwigni finansowej.
W informacjach tych należy wskazać, dla 
każdego AFI zarządzanego przez ZAFI, 
pięć największych źródeł pożyczek 
środków pieniężnych lub papierów 
wartościowych oraz wysokość wsparcia
w postaci dźwigni finansowej uzyskanego 
od każdego z tych podmiotów.

Uzasadnienie

Poprawkę proponuje się w kompromisowej propozycji szwedzkiej prezydencji, którą uznajemy 
za odpowiednią. 

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie dbają, aby 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI posiadały dostęp do 
informacji o stosowaniu krótkiej 
sprzedaży na rachunek AFI zarządzanego 
przez ZAFI, w celu określania zakresu,
w którym stosowanie krótkiej sprzedaży 
przyczynia się do narastania ryzyka
systemowego w systemie finansowym lub 
zakłóceń na rynkach. Właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
gwarantują także udostępnianie innym 
właściwym organom, Komitetowi 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
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(CESR) powołanemu na mocy decyzji 
Komisji 2009/77/WE z dnia 23 stycznia 
2009 r.1 oraz ESBR powołanej na mocy 
rozporządzenia …/.../WE tego typu 
informacji gromadzonych w odniesieniu 
do wszystkich nadzorowanych przez nie 
ZAFI w ramach procedur określonych
w art. 46 poświęconym współpracy 
nadzorczej.
________________
1 Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.

Uzasadnienie

Uważamy za niestosowne wprowadzanie odrębnych regulacji w odniesieniu do krótkiej 
sprzedaży dokonywanej przez ZAFI. Należy zauważyć, że w uzasadnieniu do dyrektywy 
przyznaje się, że krótka sprzedaż nie jest wyłączną domeną ZAFI oraz że Komisja rozważa 
wprowadzenie krótkiej sprzedaży na szerszą skalę. Ponadto należy zauważyć, że
w kompromisowej propozycji szwedzkiej prezydencji zastępującej wymóg gromadzenia 
danych oraz w 13 poprawce sprawozdania Gauzèsa przyznaje się, że funkcjonowanie krótkiej 
sprzedaży powinno być objęte jednolitymi ramami regulacyjnymi. 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a

Poufność
Żadne postanowienie niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwia ZAFI informowania 
właściwych organów o fakcie, że niektóre 
informacje przedstawione im zgodnie
z niniejszą dyrektywą są objęte tajemnicą 
handlową lub są informacjami poufnymi, 
bez uszczerbku dla możliwości dzielenia 
się przez właściwy organ informacjami
z innym właściwym organem na mocy 
niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających bardziej szczegółowo 
wymogi w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej oraz 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom i ujawniania 
informacji inwestorom.

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

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Rodzime państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wszystkie informacje 
otrzymane na podstawie art. 21 i art. 24, 
opracowane w formacie zbiorczym dla 
wszystkich nadzorowanych ZAFI, były 
udostępniane innym właściwym organom
w Unii oraz ESMA i ESBR. Właściwe 
organy rodzimych państw członkowskich 
są ponadto zobowiązane do niezwłocznego 
przekazania odpowiednich informacji
w ramach procedury określonej w art. 46 
poświęconym współpracy nadzorczej. 
Państwo członkowskie jest ponadto 
zobowiązane do niezwłocznego
przekazania odpowiednich informacji
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się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

w ramach powyższej procedury (oraz 
bilateralnie – innym państwom 
członkowskim, które są bezpośrednio 
zainteresowane), jeżeli ZAFI znajdujący 
się pod jego nadzorem może potencjalnie 
stać się źródłem poważnego ryzyka 
kontrahenta dla instytucji kredytowej lub 
innej instytucji o znaczeniu systemowym
w innych państwach członkowskich.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Uzasadnienie

Narzucenie przez Komisję ogólnounijnego ograniczenia poziomu dźwigni finansowej byłoby 
nieproporcjonalne i nie uwzględniałoby ogromnej różnorodności struktur i strategii
w sektorze ZAFI. W przypadku recesji mogłoby również okazać się procykliczne. 
Uprawnienia w tym zakresie powinny być domeną państw członkowskich i stosowane
z uwzględnieniem specyfiki każdego przypadku. 

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Narzucenie przez Komisję ogólnounijnego ograniczenia poziomu dźwigni finansowej byłoby 
nieproporcjonalne i nie uwzględniałoby ogromnej różnorodności struktur i strategii
w sektorze ZAFI. W przypadku recesji mogłoby również okazać się procykliczne. 
Uprawnienia w tym zakresie powinny być domeną państw członkowskich i stosowane
z uwzględnieniem specyfiki każdego przypadku. 

Poprawka75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Zakres stosowania

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie
w następujących przypadkach:

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

a) ZAFI zarządzający co najmniej jednym 
AFI, który indywidualnie lub działając 
wspólnie z innymi podmiotami, przejął 
kontrolę, np. uzyskując 10%, 20%, 30% 
lub 50% lub więcej praw głosu, nad 
emitentem lub nad przedsiębiorstwem,
którego papiery wartościowe nie są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
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mającym siedzibę we Wspólnocie; regulowanym (przedsiębiorstwie 
nienotowanym na rynku regulowanym), 
mającym siedzibę w Unii;

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

b) ZAFI zawarł porozumienie z innym 
ZAFI lub większą ich liczbą, które pozwala 
AFI zarządzanemu przez ten ZAFI przejąć 
kontrolę, np. uzyskując 10%, 20%, 30% 
lub 50% lub więcej praw głosu, nad 
emitentem lub nad przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym.

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

2. Art. 26-30 nie mają zastosowania
w przypadku, gdy dany emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym – w tym przedsiębiorstwa 
zależne – zatrudnia mniej niż 50 osób.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie o przejęciu kontroli nad 
przedsiębiorstwem nienotowanym na 

rynku regulowanym

Powiadomienie o uzyskaniu znaczącego 
wpływu nad przedsiębiorstwem 

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI, który jest w stanie przejąć kontrolę 
nad przedsiębiorstwem nienotowanym na 
rynku regulowanym, przekazał takiemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na rynku 
regulowanym oraz wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacje określone w ust. 2.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ilekroć ZAFI, który działając 
samodzielnie lub w porozumieniu, 
uzyskuje za pośrednictwem jednego lub 
kilku AFI, którymi zarządza, 10%, 20%, 
30% lub 50% praw głosu w emitencie lub
w przedsiębiorstwie nienotowanym na 
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rynku regulowanym, przekazał, stosownie 
do przypadku, temu emitentowi lub 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, przedstawicielom 
pracowników lub, gdzie nie ma takich 
przedstawicieli, samym pracownikom, 
właściwemu organowi ZAFI oraz 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym emitent lub 
przedsiębiorstwo nienotowane na rynku 
regulowanym ma swoją siedzibę, 
informacje określone w ust. 2.

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

Powiadomienia tego należy dokonać jak 
najszybciej, ale nie później niż w terminie 
czterech dni sesyjnych, licząc od dnia,
w którym ZAFI osiągnął odnośny próg.

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

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

a) nowy rozkład praw głosu; a) nowy rozkład praw głosu;

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

c) dzień osiągnięcia lub przekroczenia tego 
progu.

c) dzień przejęcia kontroli lub 
przekroczenia tego progu.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 28 – ustęp 1

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 –
działającego samodzielnie lub
w porozumieniu z innym ZAFI – kontroli 
nad emitentem lub przedsiębiorstwem
nienotowanym na rynku regulowanym 
ZAFI przekazywał informacje określone
w niniejszym ustępie danemu emitentowi 
lub przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników lub – jeżeli tacy 
przedstawiciele nie istnieją – bezpośrednio 
pracownikom.
W przypadku emitentów ZAFI udostępnia 
danemu emitentowi, jego wspólnikom lub 
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akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników informacje, o których mowa
w art. 6 ust. 3 dyrektywy 2004/25/WE.

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

W przypadku emitentów i przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym
ZAFI udostępnia:

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

a) planowane znaczne zbycie aktywów;

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

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

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

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

W przypadku przedsiębiorstw 
nienotowanych na rynku regulowanym 
ZAFI udostępnia danemu 
przedsiębiorstwu nienotowanemu na 
rynku regulowanym, jego wspólnikom lub 
akcjonariuszom oraz przedstawicielom 
pracowników następujące informacje:
d) tożsamość ZAFI, który – samodzielnie 
lub działając w porozumieniu z innymi 
ZAFI – osiągnął trzydziestoprocentowy 
próg.

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

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

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

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

ga) nazwisko osoby lub nazwiska osób 
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uprawnionych do zawierania prawnie 
wiążących porozumień w zakresie strategii 
przedsiębiorstwa i polityki zatrudnienia .

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

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające:

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających:

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sprawozdanie roczne AFI zawiera 
następujące informacje dodatkowe 
dotyczące każdego emitenta
i przedsiębiorstwa nienotowanego na rynku 
regulowanym, w którym ZAFI sprawuje 
kontrolę w rozumieniu art. 28:
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających szczegółową treść 
informacji, które mają być przedstawiane 
zgodnie z ust. 1 i 2.

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

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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 lub uzyskaniu
znaczącego wpływu 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.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających poszczególne typy 
ograniczeń lub warunki, które można 
nałożyć w związku z wprowadzaniem AFI 
do obrotu zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego ustępu.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
terytorium AFI z siedzibą poza obszarem 
Unii.
Jeżeli AFI dopuszcza umorzenie według 
wyboru inwestorów, taka możliwość jest 
uwarunkowana posiadaniem przez ZAFI 
siedziby w Unii lub istnieniem umowy
o współpracy i skutecznej wymiany 
wszystkich istotnych informacji 
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niezbędnych do monitorowania ryzyka 
systemowego pomiędzy:
a) właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym wprowadza się 
AFI do obrotu, oraz właściwymi organami 
zainteresowanego kraju trzeciego;
b) ZAFI i organem nadzoru ZAFI;
c) organem nadzoru ZAFI i ESMA.

Uzasadnienie

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

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 33 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających:

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym 
siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów 
branżowych mających siedzibę w państwie 
członkowskim tylko wówczas, gdy dany 
kraj trzeci podpisał z odpowiednim 
państwem członkowskim umowę, która 
jest w pełni zgodna ze standardami 

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



PE438.149v03-00 62/68 AD\815631PL.doc

PL

określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach
i gwarantuje skuteczną wymianę 
informacji w sprawach podatkowych.

standardy podatkowe uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym.

Uzasadnienie

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

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających kryteria służące do oceny 
równoważności standardów i zasad 
wyceny obowiązujących w krajach 
trzecich, zgodnie z ust. 1 lit. b).

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

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
stwierdzających równoważność 
standardów i zasad wyceny 
przewidzianych w prawodawstwie kraju 
trzeciego ze standardami i zasadami 
obowiązującymi w Unii.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających kryteria służące do oceny 
równoważności regulacji, nadzoru
i standardów ostrożnościowych krajów 
trzecich, o których mowa w ust. 1.

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

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Na podstawie kryteriów wymienionych
w ust. 3 Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
stwierdzających równoważność regulacji, 
nadzoru i standardów ostrożnościowych 
kraju trzeciego z przepisami niniejszej 
dyrektywy.
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Poprawka 92

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
w celu określenia:

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych w celu 
określenia:

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Na podstawie kryteriów wymienionych
w ust. 2 Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
stwierdzających, że:

Poprawka 96

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
dotyczących procedur wymiany informacji 
między właściwymi organami.
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
określających sposób przekazywania, 
częstotliwość i treść informacji, które mają 
być wymieniane zgodnie z ust. 1.

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

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 49 niniejszej 
dyrektywy, aktów delegowanych 
dotyczących procedur w zakresie kontroli 
na miejscu i postępowań.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet Akty delegowane

1. Komisję wspomaga Europejski Komitet 
Papierów Wartościowych powołany 
decyzją Komisji 2001/528/WE z dnia 6 
czerwca 2001 r. ustanawiającą Europejski 
Komitet Papierów Wartościowych.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 11 
ust. 5, art. 12 ust. 3, art. 13, art. 16 ust. 4, 
art. 18 ust. 4, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 3, 
art. 21 ust. 4, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 3, 
art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, 
art. 33 ust. 7, art. 37 ust. 2, art. 37 ust. 3, 
art. 38 ust. 3, art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 2, 
art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 5, art. 46 ust. 3, 
art. 47 ust. 4 i art. 53, przyznaje się 
Komisji na warunkach określonych w ust. 
2 i 3 niniejszego artykułu.

2. W przypadku odesłań do niniejszego 
ustępu stosują się art. 5 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, z uwzględnieniem przepisów art. 
8 tej decyzji.

2. Delegowanie uprawnień obowiązuje 
przez okres trzech lat od daty wejścia
w życie niniejszej dyrektywy z możliwością 
przedłużenia na kolejne trzyletnie okresy 
na wniosek Komisji złożony najpóźniej na 
miesiąc przed wygaśnięciem delegacji, 
chyba że Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw w ciągu trzech miesięcy 
od daty złożenia wniosku. 

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Parlament Europejski lub Rada mogą
w każdej chwili odwołać delegowanie 
uprawnień.

3. W przypadku odesłań do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1 - 4 oraz art. 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
jej art. 8.

3. Akt delegowany przyjęty na mocy 
niniejszego artykułu wchodzi w życie tylko
w przypadku braku wniesienia przez 
Parlament Europejski lub Radę sprzeciwu
w ciągu trzech miesięcy.
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