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ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1
1.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), mających
swe siedziby na terytorium państw członkowskich.
2.
Do celów niniejszej dyrektywy oraz z zastrzeżeniem przepisów
art. 3, UCITS oznacza przedsiębiorstwo:
a) którego jedynym celem jest zbiorowe inwestowanie w zbywalne
papiery wartościowe lub w inne płynne aktywa finansowe, określone
w art. 50 ust. 1, kapitału pochodzącego od obywateli i które działają
na zasadzie dywersyfikacji ryzyka; oraz
b) którego jednostki uczestnictwa są, na żądanie ich posiadaczy, odku
pywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych
przedsiębiorstw. Działanie podjęte przez UCITS w celu zapewnienia,
aby giełdowa wartość ich jednostek nie różniła się w znaczny sposób
od wartości netto aktywów na te jednostki, będzie uważane za
równoznaczne z takim odkupieniem lub umorzeniem jednostek.
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Państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by UCITS składało się
z kilku subfunduszy.
3.
Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 2, mogą być utworzone
zgodnie z prawem zobowiązań (jako wspólne fundusze zarządzane
przez spółki zarządzające), na podstawie prawa powierniczego (jako
fundusze powiernicze), lub na podstawie statutu (jako spółki inwesty
cyjne).
Do celów niniejszej dyrektywy określenie:
a) „wspólne fundusze” oznaczać również będzie fundusze powiernicze;
b) „jednostki” UCITS oznaczać również będzie akcje UCITS.
4.
Spółki inwestycyjne, których aktywa inwestowane są za pośred
nictwem spółek zależnych, głównie w inny sposób niż w zbywalne
papiery wartościowe, nie podlegają niniejszej dyrektywie.
5.
Państwa członkowskie zabraniają UCITS objętym niniejszą dyrek
tywą przekształcania się w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania,
których niniejsza dyrektywa nie dotyczy.
6.
Z zastrzeżeniem przepisów prawa wspólnotowego dotyczących
przepływu kapitału oraz z zastrzeżeniem art. 91 i 92 oraz art. 108
ust. 1 akapit drugi, żadne z państw członkowskich nie stosuje innych
przepisów w zakresie objętym niniejszą dyrektywą w stosunku do
UCITS mających siedzibę w innym państwie członkowskim, ani
w stosunku do jednostek wyemitowanych przez te UCITS, w przypadku
gdy te UCITS wprowadzały do obrotu ich jednostki na terytorium tego
państwa członkowskiego.
7.
Bez uszczerbku dla niniejszego rozdziału, państwo członkowskie
może stosować do UCITS mających siedzibę na jego terytorium
surowsze i dodatkowe wymagania w stosunku do wymagań określonych
w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że obowiązują one w stosunku
do wszystkich podmiotów i nie są sprzeczne z przepisami niniejszej
dyrektywy.
Artykuł 2
1.

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się poniższe definicje:

a) „depozytariusz” oznacza instytucję, której powierzono obowiązki
określone w art. 22 i 32 i która podlega innym przepisom ustano
wionym w rozdziale IV i rozdziale V sekcja 3;
b) „spółka zarządzająca” oznacza spółkę, której zasadniczy rodzaj dzia
łalności to zarządzanie UCITS w formie funduszy wspólnych lub
spółek inwestycyjnych (zarządzanie zbiorowym portfelem UCITS);
c) „macierzyste państwo członkowskie spółki zarządzającej” oznacza
państwo członkowskie, w którym znajduje się statutowa siedziba
spółki zarządzającej;
d) „państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą” oznacza
państwo członkowskie, inne niż macierzyste państwo członkowskie,
na którego terytorium spółka zarządzająca posiada oddział lub
świadczy usługi;
e) „macierzyste państwo członkowskie UCITS” oznacza państwo
członkowskie, w którym UCITS otrzymał zezwolenie na prowa
dzenie działalności, o którym mowa w art. 5;
f) „państwo członkowskie goszczące UCITS” oznacza państwo człon
kowskie, inne niż macierzyste państwo członkowskie UCITS,
w którym jednostki uczestnictwa UCITS są wprowadzane do
obrotu;
g) „oddział” oznacza miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
będące częścią spółki zarządzającej. Oddział nie może posiadać
osobowości prawnej i świadczy usługi, na których świadczenie
spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie;
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h) „właściwe organy” oznaczają organy, które każde państwo człon
kowskie wyznacza na mocy art. 97;
i) „ścisłe powiązania” oznaczają sytuację, w której dwie lub więcej
osoby fizyczne lub prawne są ze sobą związane przez:
(i) „udział kapitałowy”, który oznacza posiadanie, bezpośrednie lub
za pomocą stosunku kontroli, co najmniej 20 % praw głosu lub
kapitału przedsiębiorstwa; albo
(ii) „kontrolę”, która oznacza związek zachodzący między „jedno
stką dominującą” i „jednostką zależną”, określonymi w art. 1
i 2 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca
1983 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu
w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1) oraz
we wszystkich przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 i 2
dyrektywy 83/349/EWG, lub też podobny związek między jaką
kolwiek osobą fizyczną lub prawną i jednostką;
j) „znaczny pakiet akcji” oznacza bezpośredni lub pośredni pakiet
w spółce zarządzającej, który reprezentuje co najmniej 10 % kapi
tału lub praw głosu, lub pakiet, który umożliwia wywieranie znaczą
cego wpływu na zarządzanie spółką zarządzającą, w której pakiet
ten występuje;
k) „kapitał założycielski” oznacza fundusze, o których mowa w art. 57
lit. a) i b) dyrektywy 2006/48/WE;
l) „fundusze własne” oznaczają fundusze własne, o których mowa
w tytule V rozdział 2 sekcja 1 dyrektywy 2006/48/WE;
m) „trwały nośnik informacji” oznacza każdy instrument pozwalający
inwestorowi na przechowywanie informacji kierowanych osobiście
do tego inwestora w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie
z nich przez okres czasu odpowiedni do celów informacji i który
pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji;
n) „zbywalne papiery wartościowe” oznaczają:
(i) akcje spółek i inne papiery wartościowe równoważne akcjom
spółek („akcje”);
(ii) obligacje i inne formy papierów dłużnych („papiery dłużne”);
(iii) pozostałe zbywalne papiery wartościowe, które uprawniają do
nabywania wszelkich takich zbywalnych papierów wartościo
wych przez subskrypcję lub zamianę;
o) „instrumenty rynku pieniężnego” oznaczają instrumenty normalnie
znajdujące się w obrocie na rynku pieniężnym, które są płynne
i posiadają wartość, która może być dokładnie określona
w dowolnym momencie;
p) „łączenie” oznacza czynności, w ramach których:
(i) jedno lub więcej UCITS lub jego/ich subfunduszy, „UCITS
przejmowane”, ulegając rozwiązaniu, lecz nie likwidacji, prze
nosi całość swoich aktywów i pasywów do innego istniejącego
UCITS lub jego subfunduszu, „UCITS przejmującego”,
w zamian za emisję jednostek uczestnictwa UCITS przejmują
cego na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS przej
mowanego i, w stosownych przypadkach, wypłatę gotówki
w kwocie nieprzekraczającej 10 % wartości aktywów netto na
te jednostki uczestnictwa;
(1) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
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(ii) dwa lub więcej UCITS lub ich subfunduszy, „UCITS przej
mowane”, ulegając rozwiązaniu, lecz nie likwidacji, przenoszą
całość swoich aktywów i pasywów do UCITS, które tworzą,
lub do jego subfunduszu, „UCITS przejmującego”, w zamian
za emisję jednostek uczestnictwa UCITS przejmującego na
rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS przejmowa
nego i, w stosownych przypadkach, wypłatę gotówki w kwocie
nieprzekraczającej 10 % wartości aktywów netto na te jednostki
uczestnictwa;
(iii) jedno lub więcej UCITS lub jego/ich subfunduszy, „UCITS
przejmowane”, które nadal istnieje, dopóki nie wywiąże się
ze swoich zobowiązań, przenosi swoje aktywa netto do innego
subfunduszu tego samego UCITS, do UCITS, który wspólnie
tworzą, lub do innego istniejącego UCITS lub jego subfundu
szu, „UCITS przejmującego”;
q) „łączenie transgraniczne” oznacza łączenie UCITS:
(i) z których co najmniej dwa mają siedzibę w różnych państwach
członkowskich; oraz
(ii) mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim w nowo
utworzone UCITS mające siedzibę w innym państwie człon
kowskim;
r) „łączenie krajowe” oznacza łączenie UCITS mających siedzibę
w tym samym państwie członkowskim, jeżeli co najmniej jedno
z danych UCITS otrzymało powiadomienie zgodnie z art. 93;
▼M4
s) „organ zarządzający” oznacza organ upoważniony do podejmowania
ostatecznych decyzji w spółce zarządzającej, spółce inwestycyjnej
lub u depozytariusza, sprawujący funkcje nadzorcze i kierownicze
lub jedynie funkcje kierownicze, jeżeli obie te funkcje są rozdzie
lone. W przypadku gdy – zgodnie z prawem krajowym – spółka
zarządzająca, spółka inwestycyjna lub depozytariusz posiadają różne
organy, którym przypisano określone funkcje, wymogi określone
w niniejszej dyrektywie nałożone na „organ zarządzający” lub
„organ zarządzający w ramach swojej funkcji nadzorczej” mają
również – lub alternatywnie – zastosowanie do tych członków
innych organów spółki zarządzającej, spółki inwestycyjnej lub depo
zytariusza, którym mające zastosowanie prawo krajowe przypisuje
odnośną odpowiedzialność;
t) „instrument finansowy” oznacza instrument finansowy określony
w sekcji C załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/65/UE (1).
▼B
2.
Do celów ust. 1 lit. b) zasadniczy rodzaj działalności spółki zarzą
dzającej obejmuje funkcje, o których mowa w załączniku II.
3.
Do celów ust. 1 lit. g) wszystkie miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej utworzone w tym samym państwie członkowskim przez
spółkę zarządzającą z główną siedzibą w innym państwie członkowskim
uznaje się za jeden oddział.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014,
s. 349).
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4.
Do celów ust. 1 lit. i) ppkt (ii) zastosowanie mają następujące
zasady:
a) jednostkę zależną w stosunku do danej jednostki zależnej również
uznaje się za jednostkę zależną w stosunku do jednostki dominują
cej, która stoi na czele tych jednostek;
b) sytuację, w której dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych
jest trwale związanych z tą samą osobą przez stosunek kontroli,
również uważa się za ścisłe powiązania tych osób.
5.
Do celów ust. 1 lit. j) uwzględniane są prawa głosu, określone
w art. 9 i 10 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczą
cych przejrzystości informacji o emitentach, których papiery warto
ściowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (1).
6.
Do celów ust. 1 lit. l), art. 13–16 dyrektywy 2006/49/WE stosuje
się odpowiednio.
7.
Do celów ust. 1 lit. n) do zbywalnych papierów wartościowych
nie zalicza się technik i instrumentów określonych w art. 51.

Artykuł 3
Poniższe przedsiębiorstwa nie wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy:
a) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania typu zamkniętego;
b) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które pozyskują kapitał,
nie promując sprzedaży swoich jednostek uczestnictwa w obrocie
publicznym we Wspólnocie lub w jej części;
c) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, których jednostki
uczestnictwa, zgodnie z regulaminem funduszu lub zgodnie z doku
mentami założycielskimi spółki inwestycyjnej, mogą być przed
miotem obrotu publicznego wyłącznie w państwach trzecich;
d) kategorie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania określonych
przepisami państw członkowskich, w których takie przedsiębiorstwa
zbiorowego inwestowania mają swoją siedzibę, dla których zasady
ustanowione w rozdziale VII i art. 83 są nieodpowiednie z uwagi na
ich politykę inwestycyjną i kredytową.

Artykuł 4
Do celów niniejszej dyrektywy przyjmuje się, że UCITS ma siedzibę
w swoim macierzystym państwie członkowskim.

ROZDZIAŁ II
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ UCITS

Artykuł 5
1.
Żadne UCITS nie będzie prowadzić swojej działalności jako
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania bez uzyskania zezwolenia
na prowadzenie działalności zgodnie z niniejszą dyrektywą.
(1) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
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Zezwolenie takie jest ważne we wszystkich państwach członkowskich.
2.
Fundusz wspólny uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności
tylko wtedy, jeżeli właściwe organy jego macierzystego państwa człon
kowskiego zatwierdzą wniosek spółki zarządzającej w sprawie zarzą
dzania tym wspólnym funduszem, regulamin funduszu i wybór depozy
tariusza. Spółka inwestycyjna uzyska zezwolenie tylko wtedy, jeżeli
właściwe organy jej macierzystego państwa członkowskiego zatwierdzą
zarówno jej dokumenty założycielskie, jak i wybór depozytariusza, oraz
– w stosownych przypadkach – wniosek wyznaczonej spółki zarządza
jącej w sprawie zarządzania tą spółką inwestycyjną.
3.
Bez uszczerbku dla ust. 2, jeżeli UCITS nie ma siedziby w macie
rzystym państwie członkowskim spółki zarządzającej, właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS podejmują decyzję
dotyczącą wniosku spółki zarządzającej w sprawie zarządzania UCITS
zgodnie z art. 20. Uzyskanie zezwolenia nie jest uzależnione od
warunku, aby UCITS było zarządzane przez spółkę zarządzającą mającą
swą siedzibę statutową w macierzystym państwie członkowskim UCITS
ani aby prowadzenie jakichkolwiek działań przez spółkę zarządzającą
lub upoważnianie do nich odbywało się w tym państwie członkowskim.
4.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
nie wydają zezwolenia na działalność UCITS, jeżeli:
a) ustalą one, że spółka inwestycyjna nie spełnia warunków wstępnych
ustanowionych w rozdziale V; lub
b) spółka zarządzająca nie otrzymała zezwolenia na zarządzanie UCITS
w swoim macierzystym państwie członkowskim.
Bez uszczerbku dla art. 29 ust. 2, spółka zarządzająca lub – w stosow
nych przypadkach – spółka inwestycyjna jest informowana w terminie
dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku o wydaniu lub
odmowie wydania zezwolenia UCITS.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS nie
zezwalają na działalność UCITS, jeżeli dyrektorzy depozytariuszy nie
mają odpowiednio nieposzlakowanej opinii lub brakuje im doświadcze
nia, również w odniesieniu do zarządzania danym typem UCITS.
W tym celu nazwiska dyrektorów depozytariuszy i każdej osoby przej
mującej ich obowiązki zostaną bezzwłocznie podane do wiadomości
właściwych organów.
Dyrektorzy depozytariuszy to osoby, które z mocy prawa lub na
podstawie dokumentów założycielskich reprezentują depozytariuszy
lub które faktycznie ustalają politykę depozytariuszy.
5.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
nie wydają zezwolenia, jeżeli UCITS zostaną pozbawione z przyczyn
prawnych (na przykład na podstawie zapisu w regulaminie funduszu lub
dokumentach założycielskich) możliwości wprowadzania do obrotu
swoich jednostek uczestnictwa w państwach będących dla nich
państwami macierzystymi.
6.
Bez zgody właściwych organów macierzystego państwa człon
kowskiego UCITS nie można dokonać zmiany spółki zarządzającej
ani depozytariusza, ani wnieść zmian do regulaminu funduszu lub doku
mentów założycielskich spółki inwestycyjnej.
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7.
Państwa członkowskie zapewniają łatwy dostęp na odległość i za
pośrednictwem środków elektronicznych do pełnych informacji na temat
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wdrażają
cych niniejszą dyrektywę, które dotyczą założenia i funkcjonowania
UCITS. Państwa członkowskie zapewniają, że takie informacje są
dostępne przynajmniej w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie
finansów międzynarodowych, a także że są one jasne, niebudzące
wątpliwości i aktualizowane.
▼M1
8.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu,
Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych) (zwany dalej „EUNGiPW”) ustanowiony rozporządze
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (1) może
opracowywać projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu
określenia informacji, które należy udostępnić właściwym organom we
wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności przez UCITS.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE SPÓŁEK ZARZĄDZAJĄCYCH
SEKCJA 1

Warunki podejmowania działalności gospodarczej
Artykuł 6
1.
Dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę
zarządzającą podlega wymogowi uzyskania wcześniejszego zezwolenia
wydawanego przez właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego spółki zarządzającej. Zezwolenie przyznane spółce zarządzającej
na mocy niniejszej dyrektywy jest ważne we wszystkich państwach
członkowskich.
▼M1
EUNGiPW powiadamiany jest o każdym udzielonym zezwoleniu
i zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę spółek zarzą
dzających, które otrzymały zezwolenie.
▼B
2.
Spółka zarządzająca nie angażuje się w działalność inną niż zarzą
dzanie UCITS, którym wydano zezwolenie na podstawie niniejszej
dyrektywy, z wyjątkiem dodatkowego zarządzania przedsiębiorstwami
zbiorowego inwestowania, które nie są objęte niniejszą dyrektywą
i w odniesieniu do których spółka zarządzająca podlega nadzorowi
ostrożnościowemu i których jednostki nie mogą być wprowadzane do
obrotu w innych państwach członkowskich na mocy niniejszej dyrek
tywy.
Działalność związana z zarządzaniem UCTIS obejmuje, do celów
niniejszej dyrektywy, obowiązki, o których mowa w załączniku II.
(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
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3.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, państwa członkowskie mogą
zezwolić spółkom zarządzającym na świadczenie, obok zarządzania
UCTIS, następujących usług:
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, w tym portfelami należą
cymi do funduszy emerytalnych, na podstawie zleceń przyznanych
przez inwestorów w sposób dyskrecjonalny i zindywidualizowany ze
względu na klienta, w przypadku gdy portfele te obejmują jeden lub
kilka instrumentów wymienionych w załączniku I sekcja C do dy
rektywy 2004/39/WE; oraz
b) jako usługi uboczne:
(i) doradztwo inwestycyjne dotyczące jednego lub kilku instru
mentów wymienionych w załączniku I sekcja C do dyrektywy
2004/39/WE;
(ii) przechowywanie i administrowanie w odniesieniu do jednostek
uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.
Spółkom zarządzającym nie zezwala się na mocy niniejszej dyrektywy
na świadczenie wyłącznie usług, o których mowa w niniejszym ustępie
lub świadczenie usług ubocznych, bez uzyskania przez te spółki zezwo
lenia na świadczenie usług określonych w lit. a) akapicie pierwszym.
4.
Artykuł 2 ust. 2 i art. 12, 13 oraz art. 19 dyrektywy 2004/39/WE
stosuje się do świadczenia przez spółki zarządzające usług, o których
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Artykuł 7
Bez uszczerbku dla innych warunków ogólnego stosowania prze
1.
widzianych w prawie krajowym, właściwe organy nie wydają zezwo
lenia spółce zarządzającej, chyba że spełnione zostały następujące
warunki:
a) spółka zarządzająca posiada kapitał założycielski w wysokości co
najmniej 125 000 EUR, z zastrzeżeniem że:
(i) gdy wartość portfeli spółki zarządzającej przekracza
250 000 000 EUR, od spółki zarządzającej musi być wymagane
zapewnienie dodatkowej kwoty funduszy własnych, które odpo
wiadają 0,02 % kwoty, o jaką wartość portfela spółki zarządza
jącej przekracza kwotę 250 000 000 EUR, lecz wymagana
łączna wartość kapitału założycielskiego i kwoty dodatkowej
nie może jednak przekroczyć 10 000 000 EUR;
(ii) do celów niniejszego ustępu, za portfele spółki zarządzającej
należy uznać następujące portfele:
— fundusze wspólne zarządzane przez spółkę zarządzającą,
w tym portfele, w stosunku do których spółka ta powierzyła
zadanie zarządzania, jednakże z wyłączeniem portfeli,
którymi spółka ta zarządza w ramach delegacji zadań,
— spółki inwestycyjne, dla których spółka zarządzająca jest
wyznaczoną spółką zarządzającą,
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— inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania zarządzane
przez spółkę zarządzającą, w tym portfele, w stosunku do
których spółka ta powierzyła zadanie zarządzania, jednakże
z wyłączeniem portfeli, którymi spółka ta zarządza w ramach
delegacji zadań;
(iii) niezależnie od wysokości wymaganych kwot, fundusze własne
spółki zarządzającej nie mogą być w żadnym wypadku niższe
niż kwota ustalona w art. 21 dyrektywy 2006/49/WE;
b) osoby faktycznie prowadzące działalność spółki zarządzającej muszą
cieszyć się odpowiednio nieposzlakowaną opinią oraz posiadać
odpowiednie doświadczenie, również w odniesieniu do zarządzania
danym typem UCITS, zarządzanym przez spółkę zarządzającą;
nazwiska tych osób i każdej osoby przejmującej ich obowiązki poda
wane są bezzwłocznie do wiadomości właściwych organów oraz
decyzje dotyczące prowadzenia działalności spółki zarządzającej
podejmowane są przez co najmniej dwie osoby spełniające te
warunki;
c) do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się program działań okre
ślający, co najmniej, strukturę organizacyjną spółki zarządzającej;
oraz
d) siedziba zarządu, jak i statutowa siedziba spółki zarządzającej znaj
dują się w tym samym państwie członkowskim.
Do celów ustępu pierwszego lit. a), państwa członkowskie mogą
zezwolić spółkom zarządzającym na to, aby spółki te nie musiały
uzupełniać funduszy do wysokości nie przekraczającej 50 % dodatkowej
kwoty funduszy własnych, o której mowa w lit. a) ppkt (i), jeżeli spółki
te korzystają z gwarancji tej kwoty udzielonej przez instytucję kredy
tową lub zakład ubezpieczeń; statutowa siedziba instytucji kredytowej
lub zakładu ubezpieczeń musi się znajdować w państwie członkowskim
lub w państwie trzecim, przy założeniu, że podmioty te są obowiązane
do przestrzegania zasad ostrożnościowych uznawanych przez właściwe
organy za równoważne zasadom ustanowionym w prawie wspólnoto
wym;
2.
W przypadku istnienia ścisłych powiązań między spółką zarządza
jącą a innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, właściwe organy
wydają zezwolenie wyłącznie wtedy, gdy powiązania te nie uniemożli
wiają skutecznego sprawowania przez te podmioty funkcji nadzorczych.
Właściwe organy odmawiają wydania zezwolenia także wtedy, gdy
przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne państwa trzeciego
dotyczące jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych, z którymi
spółka zarządzającą jest ściśle powiązana, lub trudności związane ze
stosowaniem tych przepisów uniemożliwiają skuteczne sprawowanie
przez te podmioty funkcji nadzorczych.
Właściwe organy wymagają od spółek zarządzających udostępnienia
informacji, które są im niezbędne w celu stałego monitorowania zgod
ności z warunkami określonymi w niniejszym ustępie.
3.
Właściwe organy powiadamiają wnioskodawcę w terminie sześciu
miesięcy od złożenia kompletnego wniosku o tym, czy zezwolenie
zostało wydane. W każdym przypadku odmowy wydania zezwolenia,
podaje się uzasadnienie.
4.
Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność w chwili wydania
zezwolenia.
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5.
Właściwe organy mogą wycofać zezwolenie wydane spółce
objętej niniejszą dyrektywą wyłącznie w przypadku, gdy spółka:
a) nie wykorzysta zezwolenia w terminie 12 miesięcy, definitywnie
zrezygnuje z zezwolenia lub zaprzestała prowadzenia działalności
objętej niniejszą dyrektywą ponad sześć miesięcy wcześniej, chyba
że dane państwo członkowskie przewidziało w takich przypadkach
utratę ważności tego zezwolenia;
b) uzyskała zezwolenie, składając fałszywe oświadczenia lub w jakikol
wiek inny sposób sprzeczny z prawem;
c) nie spełnia już warunków, na których podstawie zezwolenie zostało
wydane;
d) nie spełnia wymogów dyrektywy 2006/49/WE, jeżeli przyznane jej
zezwolenie obejmuje również usługi w zakresie zarządzania dyskre
cjonalnym portfelem, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) niniejszej
dyrektywy;
e) poważnie lub systematycznie naruszała przepisy przyjęte na
podstawie niniejszej dyrektywy; lub
f) podlega jednemu z przypadków, w którym prawo krajowe przewi
duje wycofanie zezwolenia.
▼M1
6.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia:
a) informacji, jakich należy udzielić właściwym organom we wniosku
spółki zarządzającej o wydanie zezwolenia, w tym programu dzia
łalności;
b) wymogów, jakie mają zastosowanie do spółki zarządzającej zgodnie
z ust. 2, oraz informacji dotyczących powiadomienia przewidzianych
w ust. 3;
c) wymogów mających zastosowanie do akcjonariuszy i uczestników
posiadających znaczne pakiety akcji, jak również przeszkód, które
mogą uniemożliwiać właściwym organom skuteczne wykonywanie
funkcji nadzorczych przewidzianych w art. 8 ust. 1 niniejszej dyre
ktywy i art. 10 ust. 1–2 dyrektywy 2004/39/WE, zgodnie z art. 11
niniejszej dyrektywy.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego arty
kułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania standar
dowych formularzy, wzorów i procedur dotyczących powiadomień lub
przekazywania informacji przewidzianych w lit. a) i b) akapitu pierw
szego.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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Artykuł 8
1.
Właściwe organy wydają zezwolenie na działalność przez spółkę
zarządzającą dopiero wtedy, gdy organom tym zostaną przedstawione
dane osobowe akcjonariuszy lub uczestników, bezpośrednich lub
pośrednich, osób fizycznych lub prawnych, posiadających znaczne
pakiety akcji i dane na temat wartości takich pakietów.
Właściwe organy odmawiają wydania zezwolenia, jeżeli biorąc pod
uwagę konieczność zapewnienia racjonalnego i ostrożnego zarządzania
spółką zarządzającą, nie uznają za właściwych akcjonariuszy lub uczest
ników, o których mowa w akapicie pierwszym.
2.
W przypadku oddziałów spółek zarządzających, które posiadają
statutowe siedziby poza Wspólnotą i prowadzą działalność lub ją
rozpoczynają, państwa członkowskie nie stosują przepisów, które
pozwalają na traktowanie korzystniejsze niż traktowanie oddziałów
spółek zarządzających posiadających statutowe siedziby w państwach
członkowskich.
3.
Konsultacje z właściwymi organami pozostałych zaangażowanych
państw członkowskich przeprowadza się z wyprzedzeniem w sprawie
wydania zezwolenia spółce zarządzającej, która jest jedną z poniższych
jednostek:
a) jednostką zależną innej spółki zarządzającej, przedsiębiorstwa inwe
stycyjnego, instytucji kredytowej lub zakładu ubezpieczeń, którym
wydano zezwolenie na działalność w innym państwie członkowskim;
b) jednostką zależną wobec jednostki dominującej dla innej spółki
zarządzającej, przedsiębiorstwa inwestycyjnego, instytucji kredy
towej lub zakładu ubezpieczeń, które posiadają zezwolenie na dzia
łalność wydane w innym państwie członkowskim; lub
c) spółką kontrolowaną przez te same osoby fizyczne lub prawne, które
kontrolują inną spółkę zarządzającą, przedsiębiorstwo inwestycyjne,
instytucję kredytową lub zakład ubezpieczeń, które posiadają zezwo
lenie na działalność wydane w innym państwie członkowskim.

SEKCJA 2

Stosunki z państwami trzecimi
Artykuł 9
1.
Stosunki z państwami trzecimi są regulowane zgodnie z odpowied
nimi przepisami ustanowionymi w art. 15 dyrektywy 2004/39/WE.
Do celów niniejszej dyrektywy wyrażenia „przedsiębiorstwo inwesty
cyjne” i „przedsiębiorstwa inwestycyjne”, o których mowa w art. 15
dyrektywy 2004/39/WE, należy rozumieć odpowiednio jako „spółka
zarządzająca” i „spółki zarządzające”; wyrażenie „świadczenie usług
inwestycyjnych”, o których mowa w art. 15 ust. 1 dyrektywy
2004/39/WE, należy rozumieć jako „świadczenie usług”.
▼M1
2.
Państwa członkowskie informują EUNGiPW oraz Komisję
o wszelkich ogólnych trudnościach, jakie UCITS napotykają przy wpro
wadzaniu do obrotu swoich jednostek uczestnictwa w państwach trze
cich.
Komisja analizuje niezwłocznie te trudności w celu znalezienia odpo
wiedniego rozwiązania. EUNGiPW wspomaga Komisję w wykonywaniu
tego zadania.
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SEKCJA 3

Warunki działalności
Artykuł 10
1.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej stawiają spółce zarządzającej, której wydały zezwolenie
na działalność, wymóg trwałego spełniania warunków ustanowionych
w art. 6 i art. 7 ust. 1 i 2.
Fundusze własne spółki zarządzającej nie spadają poniżej poziomu
określonego w art. 7 ust. 1 lit. a). Jeżeli sytuacja taka będzie jednakże
miała miejsce, właściwe organy mogą, w uzasadnionych przypadkach,
wyznaczyć okres, w którym przedsiębiorstwa te powinny poprawić
swoją sytuację lub zaprzestać działalności.
2.
Za nadzór ostrożnościowy nad spółką zarządzającą odpowie
dzialne są właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego
spółki zarządzającej, niezależnie od tego, czy spółka zarządzająca usta
nowi czy nie ustanowi oddziału lub będzie lub nie będzie świadczyć
usług w innym państwie członkowskim, bez uszczerbku dla tych prze
pisów niniejszej dyrektywy, które nakładają odpowiedzialność na
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą.

Artykuł 11
1.
Znaczne pakiety akcji w spółkach zarządzających podlegają tym
samym regułom, co pakiety ustanowione w art. 10, 10a i 10b dyrektywy
2004/39/WE.
2.
Do celów niniejszej dyrektywy wyrażenia „przedsiębiorstwo inwe
stycyjne” i „przedsiębiorstwa inwestycyjne”, o których mowa w art. 10
dyrektywy 2004/39/WE, oznaczają odpowiednio „spółkę zarządzającą”
i „spółki zarządzające”.
▼M1
3.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszej dyrektywy
EUNGiPW, w oparciu o niniejszy artykuł, może opracowywać projekty
regulacyjnych standardów technicznych, aby sporządzić wyczerpujący
wykaz informacji dotyczących art. 10b ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE,
które potencjalni nabywcy muszą umieścić w swoich powiadomieniach,
bez uszczerbku dla art. 10a ust. 2 tej dyrektywy.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego arty
kułu EUNGiPW, w oparciu o niniejszy artykuł, może opracowywać
projekty wykonawczych standardów technicznych w celu stworzenia
standardowych formularzy, wzorów i procedur dotyczących warunków
procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami, doty
czących art. 10 ust. 4 dyrektywy 2004/39/WE.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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Artykuł 12
1.
Każde państwo członkowskie spółki zarządzającej opracowuje
zasady ostrożnościowe, do których spółki zarządzające posiadające
zezwolenie w tym państwie członkowskim, w zakresie zarządzania
UCITS, które posiadają zezwolenie na działalność wydane na mocy
niniejszej dyrektywy, są obowiązane zawsze się stosować.
W szczególności właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego spółki zarządzającej, uwzględniając również charakter UCITS
zarządzanych przez spółkę zarządzającą, wymagają, aby spółka taka:
a) stosowała racjonalne procedury administracyjne i procedury księ
gowe, ustalenia dotyczące zabezpieczenia elektronicznego przetwa
rzania danych oraz odpowiednie wewnętrzne mechanizmy kontroli,
w tym w szczególności zasady dotyczące osobistych transakcji doko
nywanych przez swoich pracowników, lub utrzymywania lub zarzą
dzania inwestycjami w instrumenty finansowe w celu inwestowania
na rachunek własny, zapewniając przynajmniej, aby każda trans
akcja, w którą zaangażowane są te UCITS, mogła być odtworzona,
dostarczając informacji o jej pochodzeniu, stronach biorących w niej
udział, jej charakterze oraz czasie i miejscu jej zawarcia, i aby
aktywa UCITS zarządzanych przez spółkę zarządzającą były inwes
towane zgodnie z regulaminami funduszy lub dokumentami założy
cielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
b) posiadała taką strukturę i była zorganizowana w taki sposób, aby
ograniczyć do minimum ryzyko naruszania interesów UCITS lub
interesów klientów w związku z konfliktem interesów między spółką
i jej klientami, między dwoma jej klientami, między jednym z jej
klientów a UCITS lub między dwoma UCITS.
2.
Każda spółka zarządzająca, posiadająca zezwolenie na działalność
umożliwiającą również świadczenie usług w zakresie dyskrecjonalnego
zarządzania portfelem, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. a):
a) nie inwestuje całości lub części portfela inwestora w jednostki
uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, którymi
spółka ta zarządza, chyba że spółka ta uzyska uprzednio zgodę
klienta;
b) w odniesieniu do usług, określonych w art. 6 ust. 3, podlega prze
pisom ustanowionym w dyrektywie 97/9/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekom
pensat dla inwestorów (1).
▼M1
3.
Bez uszczerbku dla art. 116, Komisja przyjmie, w formie aktów
delegowanych ►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające proce
dury i ustalenia, o których mowa w ust. 1 akapit drugi lit. a), oraz
struktury i wymogi organizacyjne w celu zminimalizowania konfliktów
interesów, o których mowa w ust. 1 akapit drugi lit. b).
__________
4.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu ustalenia warunków stosowania aktów
delegowanych przyjmowanych przez Komisję w zakresie procedur,
ustaleń, struktur i wymogów organizacyjnych, o których mowa w ust. 3.
(1) Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22.
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Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 13
1.
Jeżeli prawo macierzystego państwa członkowskiego spółki zarzą
dzającej zezwala spółkom zarządzającym na upoważnianie stron trze
cich, w celu efektywniejszego prowadzenia działalności spółki, do
wypełniania w imieniu tych spółek jednego lub kilku ich obowiązków,
muszą zostać spełnione wszystkie spośród następujących warunków
wstępnych:
a) spółka zarządzająca musi poinformować właściwe organy swojego
macierzystego państwa członkowskiego w odpowiedni sposób;
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej muszą bezzwłocznie przekazać informacje właściwym
organom macierzystego państwa członkowskiego UCITS;
b) zlecenie nie może utrudniać skutecznego nadzoru nad spółką zarzą
dzającą, w szczególności nie może utrudniać spółce zarządzającej
działania, a UCITS bycia zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy
dla inwestorów;
c) jeżeli upoważnienie dotyczy zarządzania inwestycjami, zlecenie musi
być udzielone wyłącznie przedsiębiorstwom posiadającym zezwo
lenie na działalność lub zarejestrowanym w celu zarządzania akty
wami i podlegającym nadzorowi ostrożnościowemu; upoważnienie
musi być zgodne z kryteriami alokacji inwestycji ustanawianymi
okresowo przez spółki zarządzające;
d) w przypadku gdy zlecenie dotyczy zarządzania inwestycjami i jest
udzielone przedsiębiorstwu państwa trzeciego, musi być zapewniona
współpraca między właściwymi organami nadzoru;
e) zlecenie w odniesieniu do podstawowego zadania zarządzania inwe
stycjami nie może być udzielane depozytariuszowi lub innemu
przedsiębiorstwu, którego interesy mogą być sprzeczne z interesami
spółki zarządzającej lub posiadaczy jednostek uczestnictwa;
f) muszą istnieć środki umożliwiające osobom kierującym działalnością
spółki zarządzającej ciągłe efektywne monitorowanie działalności
przedsiębiorstwa, któremu zostało udzielone zlecenie;
g) zlecenie nie może stanowić utrudnienia dla osób kierujących działal
nością spółki zarządzającej w przekazywaniu w dowolnym
momencie dalszych poleceń przedsiębiorstwu, któremu powierzono
obowiązki, i wycofaniu zlecenia ze skutkiem natychmiastowym, jeśli
leży to w interesie inwestorów;
h) uwzględniając charakter obowiązków, które mają być powierzone,
przedsiębiorstwo, któremu obowiązki będą powierzone, musi być
kwalifikowane i zdolne do przejęcia danych obowiązków; oraz
i) w prospektach emisyjnych UCITS muszą być wymienione
obowiązki, które spółka zarządzająca może powierzać zgodnie
z niniejszym artykułem.
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2.
Powierzenie przez spółkę zarządzającą obowiązków stronom
trzecim nie może w żadnym przypadku wpływać na odpowiedzialność
spółki zarządzającej lub depozytariusza. Spółka zarządzająca nie
powierza swoich obowiązków w stopniu, który powodowałby, że spółka
ta stałaby się podmiotem-skrzynką pocztową.

Artykuł 14
1.
Każde państwo członkowskie opracowuje zasady postępowania,
które spółki zarządzające posiadające zezwolenie na działalność wydane
w tym państwie członkowskim są obowiązane zawsze stosować. Zasady
te muszą uwzględniać co najmniej zasady wymienione w niniejszym
ustępie. Zasady te muszą zapewniać, aby spółka zarządzająca:
a) prowadząc działalność gospodarczą, postępowała uczciwie i godzi
wie, w najlepszym interesie UCITS, którymi zarządza, oraz integral
ności rynku;
b) postępowała z należytą fachowością, dbałością i starannością,
w najlepszym interesie UCITS, którymi zarządza, oraz integralności
rynku;
c) posiadała i efektywnie stosowała środki i procedury, które są
niezbędne do właściwego prowadzenia działalności gospodarczej;
d) starała się unikać konfliktów interesów, a gdy nie da się ich uniknąć,
zapewniała, aby UCITS, którymi zarządza, były odpowiednio
godziwie traktowane; oraz
e) przestrzegała wszelkich wymogów normatywnych stosowanych
w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej, w celu
wspierania osiągania przez inwestorów największych korzyści
i wspierania integralności rynku.
▼M1
2.
Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjmuje, w formie aktów
delegowanych ►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki mające na celu
zapewnienie, że spółka zarządzająca wywiązuje się z obowiązków
określonych w ust. 1, a zwłaszcza w celu:
▼B
a) ustanowienia odpowiednich kryteriów postępowania uczciwego
i godziwego oraz z należytą fachowością, dbałością i starannością,
w najlepszym interesie UCITS;
b) określenia zasad koniecznych do zagwarantowania, że spółki zarzą
dzające efektywnie stosują środki i procedury, które są niezbędne do
właściwego prowadzenia działalności gospodarczej; oraz
c) określenia kroków, których podjęcia można spodziewać się od
spółek zarządzających w celu wykrywania, zapobiegania, zarzą
dzania lub ujawniania konfliktów interesów, oraz ustanowienia odpo
wiednich kryteriów określania rodzajów konfliktów interesów,
których zaistnienie może szkodzić interesom UCITS.
▼M1

__________
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3.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących kryteriów, zasad i kroków, o których
mowa w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼M4
Artykuł 14a
1.
Państwa członkowskie wymagają, aby spółki zarządzające ustano
wiły i stosowały politykę i praktyki w zakresie wynagrodzeń, które są
zgodne z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz promo
wały takie zarządzanie i które nie zachęcają do podejmowania ryzyka
niezgodnego z profilami ryzyka, regulaminami lub dokumentami zało
życielskimi zarządzanych przez nie UCITS ani nie wpływają nieko
rzystnie na wypełnianie przez spółkę zarządzającą obowiązku działania
w najlepszym interesie UCITS.

2.
Polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń obejmują stałe
i zmienne składniki wynagrodzenia oraz uznaniowe świadczenia emery
talne.

3.
Polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń mają zastosowanie do
tych kategorii pracowników, w tym kadry kierowniczej wyższego
szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności, osób sprawujących
kontrolę oraz wszelkich pracowników otrzymujących całkowite wyna
grodzenie plasujące ich na tym samym szczeblu siatki płac, co kadra
kierownicza wyższego szczebla i osoby podejmujące ryzyko działalno
ści, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profile ryzyka
spółek zarządzających lub zarządzanych przez nie UCITS.

4.
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, ESMA
wydaje wytyczne skierowane do właściwych organów lub uczestników
rynków finansowych, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 niniej
szego artykułu, oraz stosowania zasad, o których mowa w art. 14b.
W wytycznych tych uwzględnia się zasady rozsądnej polityki wynagro
dzeń określone w zaleceniu Komisji 2009/384/WE (1), wielkość spółek
zarządzających i zarządzanych przez nie UCITS, ich organizację
wewnętrzną oraz charakter, zakres i stopień złożoności ich działalności.
W procesie opracowywania tych wytycznych ESMA ściśle współpra
cuje z Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru
Bankowego) (EUNB) ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (2), aby zapewnić spójność
z wymogami opracowanymi dla innych sektorów usług finansowych,
w szczególności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
(1) Zalecenie Komisji 2009/384/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie poli
tyki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 120 z 15.5.2009,
s. 22).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr
716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331
z 15.12.2010, s. 12).
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Artykuł 14b
1.
Ustanawiając i stosując politykę wynagrodzeń, o której mowa
w art. 14a, spółki zarządzające przestrzegają następujących zasad,
w sposób i w zakresie, jaki odpowiada ich wielkości, wewnętrznej
organizacji oraz charakterowi, zakresowi i stopniowi złożoności ich
działalności:
a) polityka wynagrodzeń jest zgodna z rozsądnym i skutecznym zarzą
dzaniem ryzykiem oraz promuje takie zarządzanie, a także nie
zachęca do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka,
regulaminami lub dokumentami założycielskimi zarządzanego przez
tą spółkę zarządzającą UCITS;
b) polityka wynagrodzeń jest zgodna ze strategią biznesową, celami,
wartościami i interesami spółki zarządzającej i zarządzanego przez
nią UCITS oraz inwestorów takiego UCITS, a także obejmuje
środki mające na celu uniknięcie konfliktu interesów;
c) polityka wynagrodzeń jest przyjmowana przez organ zarządzający
spółki zarządzającej w ramach swojej funkcji nadzorczej; organ ten
przyjmuje także ogólne zasady polityki wynagrodzeń i dokonuje ich
przeglądu co najmniej raz do roku, a ponadto jest odpowiedzialny
za ich realizację oraz nadzoruje ich realizację; zadań, o których
mowa w niniejszej literze, podejmują się wyłącznie członkowie
organu zarządzającego, którzy nie sprawują żadnych funkcji wyko
nawczych w danej spółce zarządzającej i którzy mają fachową
wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem i wynagrodzeń;
d) realizacja polityki wynagrodzeń podlega co najmniej raz do roku
scentralizowanemu i niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu pod
kątem zgodności z polityką i procedurami w zakresie wynagrodzeń,
które zostały przyjęte przez organ zarządzający w ramach jego
funkcji nadzorczej;
e) personel zaangażowany w funkcje kontrolne jest wynagradzany
stosownie do realizacji celów związanych z jego funkcjami, nieza
leżnie od wyników w obszarach działalności, które kontroluje;
f) wynagrodzenie wyższych urzędników sprawujących funkcje
z zakresu zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności jest
bezpośrednio nadzorowane przez komitet ds. wynagrodzeń, w przy
padku gdy taki komitet istnieje;
g) w przypadku gdy wynagrodzenia zależą od wyników, całkowity
wymiar wynagrodzenia opiera się na kombinacji oceny wyników
indywidualnych i wyników danej jednostki gospodarczej lub danego
UCITS, a także ich ryzyk oraz ogólnych wyników spółki zarządza
jącej podczas oceniania indywidualnych wyników, przy uwzględ
nieniu kryteriów finansowych i pozafinansowych;
h) ocenę wyników rozpatruje się w kontekście wieloletnim odpo
wiednim dla okresu posiadania zalecanego inwestorom UCITS
zarządzanego przez spółkę zarządzającą w celu zapewnienia, aby
proces oceny był oparty na wynikach UCITS i jego ryzykach inwe
stycyjnych w dłuższym okresie, a rzeczywista wypłata składników
wynagrodzenia zależących od wyników była rozłożona w tym
samym okresie;
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i) gwarantowane zmienne wynagrodzenie ma charakter wyjątkowy,
jest stosowane jedynie w przypadku zatrudniania nowego personelu
oraz jest ograniczone do pierwszego roku zatrudnienia;

j) stosunek stałych i zmiennych składników łącznego wynagrodzenia
jest odpowiednio wyważony, a stałe składniki stanowią na tyle dużą
część łącznego wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie
całkowicie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników
wynagrodzenia, w tym niewypłacanie zmiennych składników wyna
grodzenia;

k) płatności z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy odzwiercied
lają wyniki osiągnięte w dłuższym okresie, a zasady dotyczące tych
płatności są określane w taki sposób, aby zapobiegać wynagra
dzaniu złych wyników;

l) ocena wyników w celu obliczenia zmiennych składników wynagro
dzenia lub grup zmiennych składników wynagrodzenia obejmuje
kompleksowy mechanizm dostosowawczy służący uwzględnieniu
wszystkich odnośnych rodzajów obecnego i przyszłego ryzyka;

m) w zależności od struktury prawnej UCITS oraz jego regulaminu lub
dokumentów założycielskich, znaczna część, a w każdym razie co
najmniej 50 % jakiegokolwiek zmiennego składnika wynagrodzenia
składa się z jednostek uczestnictwa danego UCITS, równoważnych
tytułów własności lub instrumentów związanych z udziałami bądź
równoważnych instrumentów niepieniężnych cechujących się
równie skutecznymi zachętami jak którykolwiek z instrumentów,
o których mowa w niniejszej literze, chyba że zarządzanie UCITS
stanowi mniej niż 50 % całkowitego portfela zarządzanego przez
spółkę zarządzającą, w którym to przypadku minimalny próg
50 % nie ma zastosowania.

Instrumenty, o których mowa w niniejszej literze, podlegają odpo
wiedniej polityce zatrzymania służącej dostosowaniu zachęt do inte
resów spółki zarządzającej i zarządzanych przez nią UCITS oraz
inwestorów tych UCITS. Państwa członkowskie lub ich właściwe
organy mogą wprowadzać ograniczenia co do rodzajów i formy
tych instrumentów lub zakazać niektórych z nich w stosownych
przypadkach. Niniejsza litera ma zastosowanie zarówno do części
zmiennego składnika wynagrodzenia odroczonej zgodnie z lit. n),
jak i do nieodroczonej części zmiennego składnika wynagrodzenia;

n) znaczna część, a w każdym razie przynajmniej 40 % zmiennych
składników wynagrodzenia, jest odroczona w czasie odpowiednim
z uwagi na okres posiadania zalecany inwestorom danego UCITS
i jest odpowiednio dostosowana do charakteru ryzyk danego
UCITS.

Okres, o którym mowa w niniejszej literze, wynosi co najmniej trzy
lata; wynagrodzenie płatne w ramach uzgodnień o odroczeniu
wypłaty przysługuje nie wcześniej niż to wynika z zasady propor
cjonalności; w przypadku wyjątkowo wysokich zmiennych skład
ników wynagrodzenia przynajmniej 60 % kwoty podlega odroczeniu
wypłaty;
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o) wynagrodzenie zmienne, w tym część odroczona, jest wypłacane lub
przysługuje tylko wówczas, gdy jest to właściwe w sytuacji finan
sowej spółki zarządzającej jako całości i uzasadnione wynikami
jednostki gospodarczej, UCITS i danej osoby.

Całkowite wynagrodzenie zmienne jest generalnie znacznie obni
żane w przypadku, gdy wyniki finansowe spółki zarządzającej lub
danego UCITS są niższe od oczekiwanych lub ujemne, z uwzględ
nieniem zarówno obecnych premii, jak i zmniejszenia wypłat kwot
zarobionych wcześniej, w tym poprzez obniżenie wynagrodzenia
lub cofnięcie wcześniej wypłaconej premii;

p) polityka emerytalna jest zgodna ze strategią działalności, celami,
wartościami i długoterminowymi interesami spółki zarządzającej
i zarządzanego przez nią UCITS.

Jeżeli pracownik opuszcza spółkę zarządzającą przed osiągnięciem
wieku emerytalnego, spółka zarządzająca zatrzymuje uznaniowe
świadczenia emerytalne przez okres pięciu lat w postaci instrumen
tów, o których mowa w lit. m). W odniesieniu do pracownika, który
osiąga wiek emerytalny, uznaniowe świadczenia emerytalne
wypłaca się mu w formie instrumentów, o których mowa w lit.
m), z zastrzeżeniem pięcioletniego okresu zatrzymania;

q) od pracowników wymaga się, aby zobowiązali się nie korzystać
z osobistych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących
wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu osłabienia skutków
uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie systemie
wynagradzania;

r) wynagrodzenie zmienne nie jest wypłacane przy pomocy instru
mentów bądź metod ułatwiających unikanie wypełnienia wymogów
określonych w niniejszej dyrektywie.

2.
Zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 ESMA może
zwrócić się o przekazanie informacji od właściwych organów, dotyczą
cych polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń, o których mowa w art.
14a niniejszej dyrektywy.

ESMA, w ścisłej współpracy z EUNB, ujmuje w swoich wytycznych
dotyczących polityki wynagrodzeń zapisy dotyczące tego, w jaki sposób
mają być stosowane poszczególne sektorowe zasady dotyczące wyna
grodzeń, takie jak zasady określone w dyrektywie Parlamentu Europej
skiego i Rady 2011/61/UE (1) oraz dyrektywie Parlamentu Europej
skiego i Rady 2013/36/UE (2), w przypadku gdy pracownicy lub inne
kategorie personelu wykonują usługi podlegające odmiennym sekto
rowym zasadom dotyczącym wynagrodzeń.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyj
nymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń
(WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia
łalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi
i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
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3.
Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie do wszelkich
rodzajów świadczeń wypłacanych przez spółkę zarządzającą, do każdej
kwoty wypłacanej bezpośrednio przez samo UCITS, w tym opłat za
wyniki, oraz do każdego przekazania jednostek uczestnictwa lub
udziałów UCITS, dokonanych na korzyść tych kategorii personelu,
w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących
ryzyko działalności, osób sprawujących kontrolę oraz wszelkich
pracowników otrzymujących całkowite wynagrodzenie plasujące ich
na tym samym szczeblu siatki płac, co kadra kierownicza wyższego
szczebla i osoby podejmujące ryzyko działalności, których działalność
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka tej spółki lub profil
ryzyka zarządzanych przez nią UCITS.

4.
Spółki zarządzające, które są istotne ze względu na swoją wiel
kość lub wielkość zarządzanych przez nie UCITS, ich wewnętrzną orga
nizację oraz charakter, zakres i stopień złożoności ich działalności,
ustanawiają komitet ds. wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń usta
nawia się w sposób, który umożliwia mu kompetentną i niezależną
ocenę polityki i praktyk w zakresie wynagrodzeń, a także zachęt stwo
rzonych do celów zarządzania ryzykiem.

Komitet ds. wynagrodzeń ustanowiony, w stosownych przypadkach,
zgodnie z wytycznymi ESMA, o których mowa w art. 14a ust. 4, jest
odpowiedzialny za przygotowywanie decyzji dotyczących wynagrodzeń,
w tym decyzji mających wpływ na ryzyko i zarządzanie nim w danej
spółce zarządzającej lub w danym UCITS i które są podejmowane przez
organ zarządzający w ramach jego funkcji nadzorczej. Komitetowi ds.
wynagrodzeń przewodniczy członek organu zarządzającego, który nie
sprawuje żadnych funkcji wykonawczych w danej spółce zarządzającej.
Członkowie komitetu ds. wynagrodzeń są członkami organu zarządza
jącego, którzy nie sprawują żadnych funkcji wykonawczych w danej
spółce zarządzającej.

Jeżeli w prawie krajowym przewiduje się reprezentację pracowników
w organie zarządzającym, w komitecie ds. wynagrodzeń musi być
najmniej jeden reprezentant pracowników. Przy przygotowywaniu
swoich decyzji komitet ds. wynagrodzeń bierze pod uwagę długotermi
nowy interes inwestorów oraz innych zainteresowanych stron, a także
interes publiczny.

▼B
Artykuł 15
Spółki zarządzające lub, w odpowiednich przypadkach, spółki inwesty
cyjne, podejmują środki zgodnie z art. 92 i ustanawiają odpowiednie
procedury i ustalenia, aby zapewnić właściwe rozpatrywanie skarg
inwestorów i niepodlegające żadnym ograniczeniom egzekwowania
przez inwestorów swoich praw w przypadku, gdy spółka zarządzająca
uzyskała zezwolenie w państwie członkowskim różnym od macierzys
tego państwa członkowskiego UCITS. Środki te zezwalają inwestorom
na wnoszenie skarg w języku urzędowym lub w jednym z języków
urzędowych ich państwa członkowskiego.

Spółki zarządzające ustanawiają również odpowiednie procedury i czynią
ustalenia w celu udostępniania informacji na żądanie obywateli lub
właściwych organów macierzystego państwa członkowskiego UCITS.
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SEKCJA 4

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług
Artykuł 16
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby spółka zarządzająca posia
dająca zezwolenie na działalność wydane przez jej macierzyste państwo
członkowskie mogła prowadzić na terytoriach tych państw działalność,
na której prowadzenie uzyskała zezwolenie albo poprzez ustanowienie
oddziału, albo w ramach swobody świadczenia usług.
Jeżeli spółka zarządzająca, która uzyskała zezwolenie w powyższy
sposób, zaproponuje, bez ustanowienia oddziału, wyłącznie na wprowa
dzanie do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS, którymi zarządza
zgodnie z załącznikiem II, w państwie członkowskim innym niż macie
rzyste państwo członkowskie UCITS, bez podejmowania innej działal
ności lub świadczenia usług, takie wprowadzanie do obrotu podlega
jedynie wymogom rozdziału XI.
2.
Państwa członkowskie nie uzależniają ustanowienia oddziału lub
świadczenia usług od wymogu uzyskania zezwolenia, wymogów kapi
tałowych jako wkładu lub zastosowania innego środka o skutku równo
ważnym.
3.
Na warunkach określonych w niniejszym artykule, UCITS może
swobodnie wyznaczyć spółkę zarządzającą, która uzyskała zezwolenie
w innym państwie członkowskim niż to macierzyste państwo członkow
skie UCITS, lub być przez nią zarządzane, zgodnie z odpowiednimi
przepisami niniejszej dyrektywy i pod warunkiem spełnienia przez
spółkę zarządzającą przepisów:
a) art. 17 lub 18; oraz
b) art. 19 i 20.

Artykuł 17
1.
Oprócz spełnienia warunków wprowadzonych w art. 6 i 7, spółka
zarządzająca zamierzająca utworzyć oddział na terytorium innego
państwa członkowskiego celem prowadzenia działalności, na którą uzys
kała zezwolenie, powiadamia odpowiednio właściwe organy macierzys
tego państwa członkowskiego.
2.
Państwa członkowskie wymagają od każdej spółki zarządzającej
zamierzającej utworzyć oddział na terytorium innego państwa człon
kowskiego udostępnienia następujących informacji i dokumentów,
w związku z powiadomieniem przewidzianym w ust. 1:
a) nazwy państwa członkowskiego, na którego terytorium spółka zarzą
dzająca planuje utworzenie oddziału;
b) programu działań wymieniającego przewidywane działania i usługi
zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 i strukturę organizacyjną oddziału, który
zawiera opis procesu zarządzania ryzykiem wprowadzonego przez
spółkę zarządzającą. Zawiera on również opis procedur i ustaleń
poczynionych zgodnie z art. 15;
c) adresu w państwie członkowskim goszczącym spółkę zarządzającą,
pod którym można otrzymać dokumenty; oraz
d) nazwisk osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem.
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3.
Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego
spółki zarządzającej nie będą miały powodu, aby podać w wątpliwość
poprawność struktury administracyjnej lub sytuacji finansowej spółki
zarządzającej, przy uwzględnieniu przewidzianych działań, organy te,
w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich informacji okreś
lonych w ust. 2, przekazują te informacje właściwym organom państwa
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą i powiadamiają odpo
wiednio spółkę zarządzającą. Organy te przekazują również szczegóły
dotyczące systemu rekompensat, przewidzianych w celu ochrony inwes
torów.
W przypadku gdy właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego spółki zarządzającej odmówią przekazania informacji, określo
nych w ust. 2, właściwym organom państwa członkowskiego goszczą
cego spółkę zarządzającą, władze te uzasadnią spółce zarządzającej,
której to dotyczy, przyczyny takiej odmowy w terminie dwóch miesięcy
od otrzymania wszystkich informacji. Odmowa lub brak odpowiedzi
wiąże się z możliwością skierowania sprawy do sądu w macierzystym
państwie członkowskim spółki zarządzającej.
Jeżeli spółka zarządzająca pragnie prowadzić działalność zarządzania
zbiorowym portfelem, o którym mowa w załączniku II, właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej
załączają do dokumentacji wysłanej właściwym organom spółki zarzą
dzającej goszczącego państwa członkowskiego zaświadczenie, że spółka
zarządzająca uzyskała zezwolenie zgodnie z przepisami niniejszej
dyrektywy, opis zakresu zezwolenia spółki zarządzającej oraz szczegóły
dotyczące ewentualnych ograniczeń co do typu UCITS, na zarządzanie
którymi spółka zarządzająca ma zezwolenie.
4.
Spółka zarządzająca prowadząca działalność za pośrednictwem
oddziału na terytorium goszczącego państwa członkowskiego stosuje
się do przepisów ustanowionych przez państwo członkowskie goszczące
spółkę zarządzającą na podstawie art. 14.
5.
Właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę
zarządzającą są odpowiedzialne za nadzorowanie zgodności z ust. 4.
6.
Zanim oddział spółki zarządzającej rozpocznie działalność,
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, o których
mowa w ust. 2, przygotowują się do nadzorowania zgodności spółki
zarządzającej z zasadami należącymi do ich obszaru odpowiedzialności.
7.
Z chwilą otrzymania powiadomienia ze strony właściwych
organów państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą
lub z chwilą upływu terminu przewidzianego w ust. 6 przy braku
powiadomienia ze strony tych organów, oddział może zostać utworzony
i rozpocząć działalność.
8.
W przypadku zmiany wszelkich danych przekazywanych zgodnie
z ust. 2 lit. b), c) lub d) spółka zarządzająca przekazuje pisemne powia
domienie o tej zmianie właściwym organom macierzystego państwa
członkowskiego spółki zarządzającej i państwa członkowskiego gosz
czącego spółkę zarządzającą nie później niż miesiąc przed wprowadze
niem zmiany, w celu umożliwienia właściwym organom macierzystego
państwa członkowskiego spółki zarządzającej podjęcia decyzji w sprawie
zmiany na podstawie ust. 3, a właściwym organom państwa członkow
skiego goszczącego spółkę zarządzającą podjęcia tej decyzji na
podstawie ust. 6.
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9.
W przypadku zmiany danych, przekazywanych na podstawie ust.
3 akapit pierwszy, właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego spółki zarządzającej kierują do właściwych organów państwa
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą odpowiednie powia
domienie.

Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarzą
dzającej aktualizują informacje zawarte w zaświadczeniu, o którym
mowa w ust. 3 akapit trzeci, i informują właściwe organy państwa
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą, jeżeli zmianie ulegnie
zakres zezwolenia spółki zarządzającej lub szczegóły dotyczące ograni
czeń co do typów UCITS, na zarządzanie którymi spółka zarządzająca
ma zezwolenie.

▼M1
10.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia informacji, które należy udostępnić
zgodnie z ust. 1, 2, 3, 8 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego arty
kułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, wzory
i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 3 i 9.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼B
Artykuł 18
1.
Jakakolwiek spółka zarządzająca, zamierzająca prowadzić działal
ność, na którą uzyskała zezwolenie, na terytorium innego państwa
członkowskiego po raz pierwszy w ramach swobody świadczenia usług,
przekazuje właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego
spółki zarządzającej następujące informacje:

a) nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium spółka zarzą
dzająca zamierza prowadzić działalność; oraz

b) program działań zawierający przewidywane działania i usługi, okreś
lone w art. 6 ust. 2 i 3, który zawiera opis procesu zarządzania
ryzykiem wprowadzonego przez spółkę zarządzającą. Zawiera on
również opis procedur i ustaleń poczynionych zgodnie z art. 15.

2.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej, w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji,
o których mowa w ust. 1, przesyłają te informacje właściwym organom
państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą.
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Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarzą
dzającej przekazują również szczegóły dotyczące stosowanych
systemów rekompensat, przewidzianych w celu ochrony inwestorów.

Jeżeli spółka zarządzająca pragnie kontynuować działalność zarządzania
zbiorowym portfelem, o których mowa w załączniku II, właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej
załączają do dokumentacji wysłanej właściwym organom państwa gosz
czącego spółki zarządzające zaświadczenie, że spółka zarządzająca
uzyskała zezwolenie zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, opis
zakresu zezwolenia spółki zarządzającej oraz szczegóły dotyczące ewen
tualnych ograniczeń co do typu UCITS, na zarządzanie którymi spółka
zarządzająca ma zezwolenie.

Nie naruszając art. 20 i 93, spółka zarządzająca może następnie
rozpocząć działalność w państwie członkowskim goszczącym spółkę
zarządzającą.

3.
Spółka zarządzająca prowadząca działalność w ramach swobody
świadczenia usług stosuje się do przepisów ustanowionych przez macie
rzyste państwo członkowskie spółki zarządzającej na podstawie art. 14.

4.
W przypadku zmiany treści informacji przekazywanych na
podstawie ust. 1 lit. b) spółka zarządzająca przekazuje pisemne powia
domienie o zmianie właściwym organom macierzystego państwa człon
kowskiego spółki zarządzającej i państwa członkowskiego goszczącego
spółkę zarządzającą przed wprowadzeniem zmiany. Właściwe organy
państwa macierzystego spółki zarządzającej aktualizują informacje
zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, i informują
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą, jeżeli zmianie ulegnie zakres zezwolenia spółki zarządzającej lub
szczegóły dotyczące ograniczeń co do typów UCITS, na zarządzanie
którymi spółka zarządzająca ma zezwolenie.

▼M1
5.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia informacji, które należy udostępnić
zgodnie z ust. 1, 2 i 4.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego arty
kułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, wzory
i procedury do celów przekazywania informacji zgodnie z ust. 2 i 4.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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▼B
Artykuł 19
1.
Spółka zarządzająca prowadząca działalność w zakresie transgra
nicznego zbiorowego zarządzania portfelem poprzez ustanowienie
oddziału lub w ramach swobody świadczenia usług stosuje się do prze
pisów macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej
dotyczących organizacji spółki zarządzającej, w tym ustaleń dotyczą
cych upoważnień, procedur zarządzania ryzykiem, zasad ostrożnościo
wych i nadzoru, procedur, o których mowa w art. 12, oraz wymogów
sprawozdawczości spółki zarządzającej. Zasady te nie są bardziej
restrykcyjne niż te odnoszące się do spółek zarządzających prowadzą
cych działalność wyłącznie w swoim macierzystym państwie członkow
skim.
2.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej odpowiadają za nadzorowanie zgodności z ust. 1.
3.
Spółka zarządzająca prowadząca działalność w zakresie transgra
nicznego zbiorowego zarządzania portfelem poprzez ustanowienie
oddziału lub zgodnie ze swobodą świadczenia usług stosuje się do
przepisów macierzystego państwa członkowskiego UCITS dotyczących
założenia i funkcjonowania UCITS, w szczególności przepisów mają
cych zastosowanie do:
a) zakładania UCITS i wydawania im zezwoleń;
b) emisji i umarzania jednostek uczestnictwa i udziałów;
c) polityki i ograniczeń inwestycyjnych, w tym obliczenia całkowitej
wartości ekspozycji i efektu dźwigni;
d) ograniczeń w zakresie udzielania i zaciągania pożyczek i niepokrytej
sprzedaży;
e) wyceny aktywów i księgowości UCITS;
f) obliczania ceny emisyjnej lub ceny umorzenia oraz błędów w obli
czaniu wartości aktywów netto i związanych z nimi rekompensat
dla inwestorów;
g) dystrybucji lub reinwestycji zysków;
h) wymogów ujawniania informacji i sprawozdawczości przez UCITS,
w tym prospektu emisyjnego, kluczowych informacji dla inwes
torów i sprawozdań okresowych;
i) zasad wprowadzania do obrotu;
j) relacji z posiadaczami jednostek uczestnictwa;
k) łączenia i restrukturyzacji UCITS;
l) likwidacji UCITS;
m) w stosownych przypadkach, treści rejestru posiadaczy jednostek
uczestnictwa;
n) opłaty związane z wydawaniem zezwoleń i z nadzorem dotyczące
UCITS; oraz
o) wykonywania przez posiadaczy jednostek prawa do głosowania
i innych praw związanych z lit. a)–m).
4.
Spółka zarządzająca spełnia obowiązki określone w regulaminie
funduszu lub w dokumentach założycielskich, a także obowiązki okreś
lone w prospekcie emisyjnym, zgodne z obowiązującym prawem, jak
określono w ust. 1 i 3.
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▼B
5.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
są odpowiedzialne za nadzorowanie zgodności z ust. 3 i 4.

6.
Spółka zarządzająca podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność
za przyjmowanie i wdrażanie wszystkich ustaleń i decyzji organizacyj
nych, które są niezbędne do zapewnienia przestrzegania przepisów doty
czących założenia i funkcjonowania UCITS oraz wypełniania
obowiązków określonych w regulaminie funduszu lub w dokumentach
założycielskich i spełniania wymogów określonych w prospekcie
emisyjnym.

7.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej są odpowiedzialne za nadzorowanie prawidłowości ustaleń
i organizacji spółki zarządzającej, tak aby spółka zarządzająca była
w stanie stosować się do obowiązków i przepisów związanych z zało
żeniem i funkcjonowaniem wszystkich UCITS, którymi zarządza.

8.
Państwa członkowskie zapewniają, aby żadna spółka zarządzająca,
która uzyskała zezwolenie w państwie członkowskim, nie podlegała
dodatkowym wymogom ustanowionym w macierzystym państwie
członkowskim UCITS dotyczącym kwestii objętych niniejszą dyrek
tywą, z wyjątkiem przypadków, o których wyraźnie wspomniano
w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 20
1.
Bez uszczerbku dla art. 5, spółka zarządzająca, która wnioskuje
o zarządzanie UCITS mającym siedzibę w innym państwie członkow
skim, dostarcza właściwym organom macierzystego państwa członkow
skiego UCITS następujące dokumenty:

▼M4
a) pisemną umowę z depozytariuszem, o której mowa w art. 22 ust. 2;

▼B
b) informacje dotyczące upoważnień do zadań zarządzania inwesty
cjami i administracją, o których mowa w załączniku II.

Jeżeli spółka zarządzająca zarządza już innym UCITS tego samego typu
w macierzystym państwie członkowskim UCITS, wystarczające będzie
odniesienie do już dostarczonej dokumentacji.

2.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z zasadami, za
które odpowiedzialne są właściwe organy macierzystego państwa człon
kowskiego UCITS, mogą one zażądać od właściwych organów macie
rzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej wyjaśnień i infor
macji dotyczących dokumentacji, o której mowa w ust. 1, oraz w oparciu
o zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 i 18, informacji dotyczących
tego, czy rodzaj funduszu, dla którego wnosi się o zezwolenie, objęty
jest zakresem zezwolenia spółki zarządzającej. W stosownych przypad
kach właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej dostarczają swoją opinię w terminie 10 dni roboczych
od pierwotnego wniosku.
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▼B
3.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
mogą odrzucić wniosek spółki zarządzającej, tylko jeżeli:
a) spółka zarządzająca nie stosuje się do zasad należących do zakresu
jej odpowiedzialności zgodnie z art. 19;
b) właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie typem UCITS, dla
którego wnosi się o zezwolenie; lub
c) spółka zarządzająca nie dostarczyła dokumentacji, o której mowa
w ust. 1.
Przed odrzuceniem wniosku właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS konsultują się z właściwymi organami macie
rzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej.
4.
Spółka zarządzająca powiadamia właściwe organy macierzystego
państwa członkowskiego UCITS o wszelkich dalszych istotnych zmia
nach w dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
▼M1
5.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia informacji, które należy przekazać
właściwym organom we wniosku dotyczącym zarządzania UCTIS mają
cego siedzibę w innym państwie członkowskim.
Komisja może przyjmować regulacyjne standardy techniczne, o których
mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego arty
kułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, wzory
i procedury do celów wymiany informacji.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie trzecim, zgodnie z procedurą
określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 21
1.
Państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą może
wymagać do celów statystycznych od wszystkich spółek zarządzających
posiadających oddziały na ich terytoriach składania właściwym organom
w państwie członkowskim goszczącym spółkę zarządzającą okresowych
sprawozdań w sprawie działalności tych spółek zarządzających, w tym
goszczącym państwie członkowskim.
2.
Państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą może
wymagać od spółek zarządzających, prowadzących działalność na jego
terytorium poprzez ustanowienie oddziału lub w ramach swobody
świadczenia usług, przedstawienia im informacji niezbędnych dla moni
torowania przestrzegania przez te spółki obowiązujących je przepisów,
za które odpowiedzialne jest państwo członkowskie goszczące spółkę
zarządzającą.
Wymogi te nie mogą być bardziej restrykcyjne niż normy wprowadzane
przez to samo państwo członkowskie wobec spółek zarządzających
posiadających zezwolenie w tym państwie członkowskim w celu moni
torowania przestrzegania przez nie tych samych norm.
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▼B
Spółki zarządzające zapewniają za pośrednictwem procedur i ustaleń,
o których mowa w art. 15, umożliwienie właściwym organom macie
rzystego państwa członkowskiego UCITS otrzymania bezpośrednio od
spółki zarządzającej informacji, o których mowa w niniejszym ustępie.

3.
W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego gosz
czącego spółkę zarządzającą uznają, że spółka zarządzająca posiadająca
oddział lub świadcząca usługi na terytorium tego państwa narusza jedną
z zasad, za które są one odpowiedzialne, organy te żądają od danej
spółki zarządzającej zaprzestania tych naruszeń i informują właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej.

4.
Jeżeli dana spółka zarządzająca odmówi przedstawienia państwu
członkowskiemu goszczącemu spółkę zarządzającą informacji należą
cych do zakresu jej odpowiedzialności lub nie podejmie niezbędnych
czynności w celu zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 3,
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą przekazują stosowne powiadomienie właściwym organom macie
rzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej. Właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej,
możliwie jak najwcześniej, zastosują wszelkie właściwe środki w celu
zapewnienia, aby dana spółka zarządzająca przedstawiła informacje
wymagane zgodnie z ust. 2 przez państwo członkowskie goszczące
spółkę zarządzającą lub zaprzestała naruszeń. Właściwe organy państwa
członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą są powiadamiane
o charakterze tych środków.

▼M1
5.
Jeżeli mimo środków podjętych przez właściwe organy macierzys
tego państwa członkowskiego spółki zarządzającej – lub jeśli te środki
okazały się niewystarczające albo są one niedostępne w danym państwie
członkowskim – spółka zarządzająca nadal odmawia przedstawienia
informacji, o które wystąpiło państwo członkowskie goszczące spółkę
zarządzającą zgodnie z ust. 2 lub nadal narusza przepisy prawne lub
wykonawcze, o których mowa w tym samym akapicie, obowiązujące
w państwie członkowskim goszczącym spółkę zarządzającą, właściwe
organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządzającą mogą
podjąć następujące działania:

a) po powiadomieniu właściwych organów macierzystego państwa
członkowskiego spółki zarządzającej, przedsięwziąć stosowne środki,
w tym środki wynikające z art. 98 i 99, w celu niedopuszczenia do
dalszych naruszeń albo zastosowania kary w odpowiedzi na dalsze
naruszenia, oraz – w razie potrzeby – pozbawienia tej spółki zarzą
dzającej możliwości wykonywania dalszych transakcji na swoim
terytorium. Państwa członkowskie zapewniają, aby na ich terytoriach
możliwe było doręczanie dokumentów prawnych niezbędnych do
podjęcia tych środków wobec spółek zarządzających. Jeżeli usługą
świadczoną w państwie członkowskim goszczącym spółkę zarządza
jącą jest zarządzanie UCITS, państwo członkowskie goszczące
spółkę zarządzającą może zażądać, aby spółka zarządzająca zaprzes
tała zarządzania UCITS; lub

b) jeżeli uznają, że właściwy organ macierzystego państwa członkow
skiego spółki zarządzającej nie podjął wystarczających kroków,
mogą powiadomić o tej sprawie EUNGiPW, który może skorzystać
z uprawnień przysługujących mu na mocy art. 19 rozporządzenia
(UE) nr 1095/2010.
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▼B
6.
Przyjęcie każdego środka na mocy ust. 4 lub 5, który wiąże się ze
środkami lub karami, jest odpowiednio uzasadnione i podane do wiado
mości danej spółki zarządzającej. Zastosowanie każdego tego rodzaju
środka wiąże się z prawem skierowania sprawy do sądów w państwie
członkowskim, które środek ten wprowadziło.
▼M1
7.
Przed zastosowaniem procedury ustanowionej w ust. 3, 4 lub 5
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą mogą, w nagłych przypadkach, zastosować wszelkie środki ostroż
ności niezbędne w celu ochrony interesów inwestorów i innych osób, na
rzecz których świadczone są usługi. Komisja, EUNGiPW i właściwe
organy innych zainteresowanych państw członkowskich są jak najszyb
ciej informowane o takich środkach.
Po konsultacjach z właściwymi organami zainteresowanych państw
członkowskich Komisja może zdecydować, że dane państwo członkow
skie musi zmienić lub uchylić te środki, bez uszczerbku dla uprawnień
EUNGiPW określonych w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
8.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej konsultują się z właściwymi organami macierzystego
państwa członkowskiego UCITS przed wycofaniem zezwolenia udzie
lonego spółce zarządzającej. W takich przypadkach właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS stosują właściwe środki
w celu zabezpieczenia interesów inwestorów. Środki te mogą obej
mować decyzje mające na celu uniemożliwienie danej spółce zarządza
jącej dokonywanie jakichkolwiek dalszych transakcji na jego terytorium.
Co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące takich przy
padków.
▼M1
9.
Państwa członkowskie informują EUNGiPW oraz Komisję
o liczbie i charakterze przypadków odmowy wydania zezwolenia na
podstawie art. 17 lub odrzucenia wniosku na podstawie art. 20 oraz
o zastosowaniu wszelkich środków na podstawie ust. 5 niniejszego
artykułu.
▼B
Co dwa lata Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące takich przy
padków.

ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE DEPOZYTARIUSZA

▼M4
Artykuł 22
1.
Spółka inwestycyjna oraz – dla każdego funduszu wspólnego,
którym zarządza – spółka zarządzająca zapewniają wyznaczenie jednego
depozytariusza zgodnie z niniejszym rozdziałem.
2.

Wyznaczenie depozytariusza potwierdza pisemna umowa.

Umowa ta reguluje między innymi przepływ informacji uznawanych za
niezbędne, aby umożliwić depozytariuszowi wykonywanie funkcji na
rzecz UCITS, dla którego został wyznaczony jako depozytariusz,
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz innymi stosownymi przepisami usta
wowymi, wykonawczymi i administracyjnymi.
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▼M4
3.

Depozytariusz:

a) zapewnia, aby sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie i unieważnienie
jednostek uczestnictwa UCITS były realizowane zgodnie z mającym
zastosowanie prawem krajowym oraz regulaminem funduszu lub
dokumentami założycielskimi;
b) zapewnia, aby wartość jednostek uczestnictwa UCITS była obliczana
zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym oraz regula
minem funduszu lub dokumentami założycielskimi;
c) wykonuje instrukcje spółki zarządzającej lub spółki inwestycyjnej,
chyba że stoją one w sprzeczności z mającym zastosowanie prawem
krajowym bądź z regulaminem funduszu lub dokumentami założy
cielskimi;
d) zapewnia, aby w transakcjach związanych z aktywami UCITS
wszelkie płatności były przekazywane UCITS w zwyczajowo usta
lonych terminach;
e) zapewnia, aby dochody UCITS były wykorzystywane na cele
zgodne z mającym zastosowanie prawem krajowym oraz regula
minem funduszu lub dokumentami założycielskimi.
4.
Depozytariusz zapewnia odpowiednie monitorowanie przepływów
pieniężnych UCITS, a w szczególności otrzymanie wszystkich płatności
dokonywanych przez inwestorów lub w ich imieniu w ramach
subskrypcji jednostek uczestnictwa UCITS oraz zaksięgowanie wszyst
kich środków pieniężnych UCITS na rachunkach pieniężnych, które:
a) zostały otwarte w imieniu UCITS lub spółki zarządzającej działającej
na rzecz UCITS lub depozytariusza działającego na rzecz UCITS;
b) zostały otwarte w podmiocie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. a),
b) i c) dyrektywy Komisji 2006/73/WE (1); oraz
c) są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 dyrektywy
2006/73/WE.
W przypadku gdy rachunki pieniężne zostały otwarte w imieniu depo
zytariusza działającego na rzecz UCITS, na takich rachunkach nie księ
guje się środków pieniężnych podmiotu, o którym mowa w akapicie
pierwszym lit. b), ani żadnych własnych środków pieniężnych depozy
tariusza.
5.
Aktywa UCITS powierza się depozytariuszowi do przechowy
wania w następujący sposób:
a) w odniesieniu do instrumentów finansowych, które można utrzymy
wać:
(i) depozytariusz utrzymuje wszystkie instrumenty finansowe, które
można zarejestrować na rachunku instrumentów finansowych
otwartym w księgach depozytariusza, oraz wszystkie instrumenty
finansowe, które mogą zostać mu fizycznie dostarczone;
(1) Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca
środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowa
dzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefinio
wanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 26).
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(ii) depozytariusz zapewnia, aby wszystkie instrumenty finansowe,
które można zarejestrować na rachunku instrumentów finanso
wych otwartym w księgach depozytariusza, zostały zarejestro
wane w księgach depozytariusza na odrębnych rachunkach,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 dyrektywy
2006/73/WE, otwartych w imieniu UCITS lub spółki zarządza
jącej działającej na rzecz UCITS, tak aby przez cały czas można
było je jednoznacznie zidentyfikować jako należące do UCITS
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami;
b) w odniesieniu do innych aktywów:
(i) depozytariusz weryfikuje tytuł własności UCITS lub spółki
zarządzającej działającej na rzecz UCITS w odniesieniu do
tych aktywów, oceniając, czy UCITS lub spółka zarządzająca
działająca na rzecz UCITS posiadają prawo własności, na
podstawie informacji lub dokumentów dostarczonych przez
UCITS lub spółkę zarządzającą oraz na podstawie dowodów
zewnętrznych, w przypadku gdy są dostępne;
(ii) depozytariusz prowadzi rejestr tych aktywów, co do których
upewnił się, że są własnością UCITS lub spółki zarządzającej
działającej na rzecz UCITS, oraz na bieżąco aktualizuje ten
rejestr.
6.
Depozytariusz regularnie przedstawia spółce zarządzającej lub
spółce inwestycyjnej kompleksowy spis wszystkich aktywów danego
UCITS.
7.
Aktywa utrzymywane przez depozytariusza nie mogą być
ponownie wykorzystywane przez depozytariusza lub jakąkolwiek
osobę trzecią, której przekazano funkcję utrzymywania aktywów, na
ich własny rachunek. Ponowne wykorzystanie obejmuje wszelkie tran
sakcje utrzymywanymi aktywami, w tym – choć nie tylko – przekazy
wanie, oddawanie w zastaw, sprzedawanie i pożyczanie.
Aktywa utrzymywane przez depozytariusza można ponownie wyko
rzystać tylko w przypadku gdy:
a) ponowne wykorzystanie aktywów odbywa się na rachunek UCITS;
b) depozytariusz wykonuje instrukcje spółki zarządzającej w imieniu
UCITS;
c) ponowne wykorzystanie jest z korzyścią dla UCITS oraz w interesie
posiadaczy jednostek; oraz
d) transakcja jest objęta wysokiej jakości płynnym zabezpieczeniem
otrzymanym przez UCITS na mocy porozumienia w sprawie prze
niesienia tytułu własności.
Wartość rynkowa takiego zabezpieczenia musi przez cały czas pozos
tawać równoważna co najmniej wartości rynkowej ponownie wykorzys
tanych aktywów powiększonej o premię.
8.
Państwa członkowskie zapewniają, aby w razie niewypłacalności
depozytariusza lub jakiejkolwiek osoby trzeciej znajdującej się w Unii,
której przekazano utrzymywanie aktywów danego UCITS, utrzymywane
aktywa UCITS nie były dostępne do podziału ani do zbycia i podziału
środków między wierzycieli takiego depozytariusza lub takiej osoby
trzeciej.
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Artykuł 22a
1.
Depozytariusz nie może przekazywać osobom trzecim funkcji,
o których mowa w art. 22 ust. 3 i 4.
2.
Depozytariusz może przekazywać osobom trzecim funkcje,
o których mowa w art. 22 ust. 5, tylko w przypadku gdy:
a) zadania nie są przekazywane z zamiarem uniknięcia spełnienia
wymogów niniejszej dyrektywy;
b) depozytariusz może wykazać występowanie obiektywnych prze
słanek przekazania;
c) depozytariusz z należytą fachowością, dbałością i starannością
wybrał i wyznaczył każdą osobę trzecią, której zamierza przekazać
część swoich zadań, oraz w dalszym ciągu z należytą fachowością,
dbałością i starannością dokonuje okresowych kontroli i stale moni
toruje każdą osobę trzecią, której przekazał część swoich zadań, oraz
ustalenia dokonane przez osobę trzecią w odniesieniu do przekaza
nych jej spraw.
3.
Funkcje, o których mowa w art. 22 ust. 5, mogą zostać przekazane
przez depozytariusza osobie trzeciej tylko wówczas, jeżeli osoba ta
przez cały okres wykonywania zadań jej przekazanych:
a) posiada struktury i wiedzę fachową, które są odpowiednie i propor
cjonalne do charakteru i stopnia złożoności aktywów UCITS lub
spółki zarządzającej działającej na rzecz UCITS, które zostały jej
powierzone;
b) w odniesieniu do zadań w zakresie utrzymywania, o których mowa
w art. 22 ust. 5 lit. a), podlega:
(i) skutecznym regulacjom ostrożnościowym, w tym minimalnym
wymogom kapitałowym, oraz nadzorowi ostrożnościowemu
w danej jurysdykcji;
(ii) okresowemu audytowi zewnętrznemu w celu zapewnienia, aby
instrumenty finansowe znajdowały się w jej posiadaniu;
c) oddziela aktywa klientów depozytariusza od swoich własnych
aktywów oraz od aktywów depozytariusza w taki sposób, aby
w każdej chwili można było je jednoznacznie określić jako należące
do klientów danego depozytariusza;
d) podejmuje wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby
w razie niewypłacalności osoby trzeciej aktywa UCITS utrzymywane
przez tę osobę trzecią były niedostępne do podziału ani do zbycia
i podziału środków między wierzycieli osoby trzeciej; oraz
e) przestrzega ogólnych obowiązków i zakazów ustanowionych w art.
22 ust. 2, 5 i 7 oraz w art. 25.
Niezależnie od akapitu pierwszego lit. b) ppkt (i), w przypadku gdy
prawo państwa trzeciego wymaga, aby pewne instrumenty finansowe
były utrzymywane przez podmiot lokalny, a żaden z podmiotów lokal
nych nie spełnia wymogów przekazania określonych w tej literze, depo
zytariusz może przekazać swoje funkcje takiemu podmiotowi lokalnemu
jedynie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo tego państwa trze
ciego, wyłącznie dopóki, dopóty nie będzie podmiotów lokalnych speł
niających wymogi przekazania, i tylko w przypadku gdy:
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a) inwestorzy danego UCITS zostali należycie poinformowani przed
dokonaniem inwestycji o tym, że takie przekazanie jest wymagane
ze względu na ograniczenia prawne w państwie trzecim, o okoliczno
ściach uzasadniających to przekazanie oraz o ryzykach wiążących się
z takim przekazaniem;
b) spółka inwestycyjna lub spółka zarządzająca na rzecz UCITS pole
ciły depozytariuszowi przekazać takiemu podmiotowi lokalnemu
utrzymywanie takich instrumentów finansowych.
Osoba trzecia może z kolei dalej przekazywać te funkcje, pod warun
kiem spełnienia tych samych wymogów. W takim przypadku art. 24 ust.
2 stosuje się odpowiednio do odnośnych osób.
4.
Do celów niniejszego artykułu świadczenie usług określonych
w dyrektywie 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) przez
systemy rozrachunku papierów wartościowych wskazane do celów tej
dyrektywy lub świadczenie podobnych usług przez systemy rozrachunku papierów wartościowych z państw trzecich nie jest uznawane
za przekazanie utrzymywania.
▼B
Artykuł 23
1.
Depozytariusz ma swoją statutową siedzibę albo prowadzi przed
siębiorstwo w macierzystym państwie członkowskim UCITS.
▼M4
2.

Depozytariusz jest:

a) krajowym bankiem centralnym;
b) instytucją kredytową, która otrzymała zezwolenie na mocy dyrekty
wy 2013/36/UE; lub
c) innym podmiotem prawnym, który otrzymał zezwolenie od właści
wych organów na mocy prawa państwa członkowskiego na prowa
dzenie działalności depozytariusza na mocy niniejszej dyrektywy
i który podlega wymogom w zakresie adekwatności kapitałowej
nie niższym niż wymogi obliczone, w zależności od wybranego
podejścia, zgodnie z art. 315 lub 317 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2), oraz który posiada
fundusze własne w kwocie nie niższej niż kwota kapitału założyciel
skiego na mocy art. 28 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE.
Podmiot prawny, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c), podlega
regulacjom ostrożnościowym i stałemu nadzorowi oraz musi spełniać
następujące minimalne wymogi:
a) dysponuje infrastrukturą niezbędną do utrzymywania instrumentów
finansowych, które można zarejestrować na rachunku instrumentów
finansowych otwartym w księgach depozytariusza;
(1) Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja
1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku
papierów wartościowych (Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 45).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr
648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
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b) ustanowił odpowiednie polityki i procedury wystarczające, aby
zapewnić spełnianie przez ten podmiot, w tym jego kierownictwo
i pracowników, obowiązków spoczywających na nim w ramach
niniejszej dyrektywy;
c) posiada solidne procedury administracyjne i księgowe, mechanizmy
kontroli wewnętrznej, skuteczne procedury oceny ryzyka oraz
skuteczne rozwiązania w zakresie kontroli i bezpieczeństwa doty
czące systemów przetwarzania informacji;
d) posiada i stosuje skuteczne rozwiązania organizacyjne i administra
cyjne z myślą o podejmowaniu wszystkich uzasadnionych działań
służących zapobieganiu konfliktom interesów;
e) podejmuje działania w celu zapewnienia prowadzenia rejestrów
wszystkich usług, czynności i transakcji, które realizuje; rejestry te
muszą być wystarczające do tego, aby umożliwić właściwemu orga
nowi wykonywanie jego zadań nadzorczych oraz działań w zakresie
egzekwowania przewidzianych w niniejszej dyrektywie;
f) podejmuje uzasadnione działania w celu zapewnienia ciągłości i regu
larności wykonywania swoich funkcji depozytariusza poprzez zasto
sowanie odpowiednich i proporcjonalnych systemów, zasobów
i procedur, w tym również w celu wykonywania swoich czynności
depozytariusza;
g) wszyscy członkowie jego organu zarządzającego oraz kadry kierow
niczej wyższego szczebla przez cały czas cieszą się wystarczająco
dobrą opinią oraz posiadają wystarczającą wiedzę, umiejętności
i doświadczenie;
h) organ zarządzający posiada jako całość odpowiednią wiedzę, umie
jętności i doświadczenie, aby zrozumieć działalność depozytariusza,
w tym główne ryzyka;
i) każdy członek organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej
wyższego szczebla działa uczciwie i rzetelnie.
3.
Państwa członkowskie określają, które z kategorii instytucji,
o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, kwalifikują się jako depozy
tariusze.
4.
Spółki inwestycyjne lub spółki zarządzające działające w imieniu
zarządzanych przez siebie UCITS, które przed dniem 18 marca 2016 r.
wyznaczyły na depozytariusza instytucję niespełniającą wymogów
określonych w ust. 2, wyznaczają depozytariusza spełniającego te
wymogi przed dniem 18 marca 2018 r.
__________
Artykuł 24
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby depozytariusz był odpo
wiedzialny wobec UCITS oraz wobec posiadaczy jednostek uczest
nictwa UCITS za utratę przez depozytariusza lub przez osobę trzecią,
której przekazano utrzymywanie instrumentów finansowych oddanych
do utrzymywania zgodnie z art. 22 ust. 5 lit. a).
W przypadku utraty instrumentu finansowego oddanego do utrzymania,
państwa członkowskie zapewniają, aby depozytariusz bez zbędnej
zwłoki zwrócił UCITS lub spółce zarządzającej działającej w imieniu
UCITS instrument finansowy identycznego rodzaju lub o odpowiadającej
kwocie. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli może
wykazać, iż utrata nastąpiła w wyniku zdarzenia zewnętrznego pozosta
jącego poza jego uzasadnioną kontrolą, którego skutki byłyby nieunik
nione mimo wszystkich uzasadnionych działań podjętych w celu zapo
bieżenia im.
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Państwa członkowskie zapewniają, aby depozytariusz był również odpo
wiedzialny wobec UCITS i wobec inwestorów UCITS za wszystkie
inne straty poniesione przez nich w wyniku niedbałego wykonania
lub zamierzonego niewykonania we właściwy sposób przez depozyta
riusza jego obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.

2.
Żadne przekazanie, o którym mowa w art. 22a, nie ma wpływu na
odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1.

3.
Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1, nie
może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy umowy.

4.

Każda umowa naruszająca ust. 3 jest nieważna.

5.
Posiadacze jednostek uczestnictwa UCITS mogą egzekwować
odpowiedzialność depozytariusza bezpośrednio lub za pośrednictwem
spółki zarządzającej lub spółki inwestycyjnej, pod warunkiem że nie
prowadzi to do powielania się roszczeń ani do nierównego traktowania
posiadaczy jednostek.

Artykuł 25
1.
Żadna spółka nie może prowadzić działalności jednocześnie jako
spółka zarządzająca i depozytariusz. Żadna spółka nie może prowadzić
działalności jednocześnie jako spółka inwestycyjna i depozytariusz.

2.
Wykonując swoje odnośne funkcje, spółka zarządzająca oraz
depozytariusz postępują w sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny
i niezależny oraz działają wyłącznie w interesie UCITS i inwestorów
UCITS. Wykonując swoje odnośne funkcje, spółka inwestycyjna oraz
depozytariusz postępują w sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny
i niezależny oraz działają wyłącznie w interesie inwestorów UCITS.

Depozytariusz nie może prowadzić działań związanych z UCITS lub
spółką zarządzającą w imieniu UCITS, które mogą wywołać konflikt
interesów między UCITS, inwestorami UCITS, spółką zarządzającą
i nim samym, chyba że depozytariusz oddzieli pod względem funkcjo
nalnym i hierarchicznym sprawowanie swoich funkcji depozytariusza od
wykonywania innych potencjalnie sprzecznych zadań, a ewentualne
konflikty interesów są właściwie określone, zarządzane, monitorowane
i ujawniane inwestorom UCITS.

Artykuł 26
1.
Przepisy prawa lub regulamin funduszu wspólnego określają
warunki zmiany spółki zarządzającej i depozytariusza oraz zasady
zapewnienia ochrony interesów posiadaczy jednostek uczestnictwa
w razie takiej zmiany.

2.
Przepisy prawa lub dokumenty założycielskie spółki inwestycyjnej
określają warunki zmiany spółki zarządzającej i depozytariusza oraz
zasady zapewnienia ochrony interesów posiadaczy jednostek uczest
nictwa w razie takiej zmiany.
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Artykuł 26a
Depozytariusz udostępnia swoim organom właściwym, na ich żądanie,
wszystkie informacje, które otrzymał w trakcie pełnienia swoich
obowiązków i które mogą być niezbędne organom właściwym dla
niego lub organom właściwym dla UCITS lub spółki zarządzającej.
Jeżeli organy właściwe dla UCITS lub spółki zarządzającej oraz organy
właściwe depozytariusza nie są tymi samymi organami właściwymi,
organy właściwe dla depozytariusza niezwłocznie dzielą się otrzyma
nymi informacjami z organami właściwymi dla UCITS i spółki zarzą
dzającej.

Artykuł 26b
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 112a określających:
a) szczegółowe informacje, które muszą zostać zawarte w pisemnej
umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2;
b) warunki wykonywania funkcji depozytariusza zgodnie z art. 22 ust.
3, 4 i 5, w tym:
(i) rodzaje instrumentów finansowych, które mają być objęte
zakresem obowiązków depozytariusza w zakresie utrzymywania
zgodnie z art. 22 ust. 5 lit. a);
(ii) warunki, na jakich depozytariusz może wykonywać swoje
obowiązki w zakresie utrzymywania instrumentów finansowych
zarejestrowanych w centralnym depozycie;
(iii) warunki, na jakich depozytariusz ma przechowywać instrumenty
finansowe wyemitowane w formie imiennej i zarejestrowane
u emitenta lub w podmiocie rejestrującym, zgodnie z art. 22
ust. 5 lit. b);
c) obowiązki depozytariuszy w zakresie należytej staranności zgodnie
z art. 22a ust. 2 lit. c);
d) obowiązek oddzielenia zgodnie z art. 22a ust. 3 lit. c);
e) działania, jakie ma podjąć osoba trzecia zgodnie z art. 22a ust. 3 lit.
d);
f) warunki, na jakich, oraz okoliczności, w których utrzymywane
instrumenty finansowe uznane zostają za utracone do celów art. 24;
g) co należy rozumieć przez zdarzenia zewnętrzne poza uzasadnioną
kontrolą, których skutki byłyby nieuniknione mimo wszystkich
uzasadnionych działań podjętych w celu zapobieżenia im zgodnie
z art. 24 ust. 1;
h) warunki spełnienia wymogu dotyczącego niezależności, o którym
mowa w art. 25 ust. 2.
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ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SEKCJA 1

Warunki podejmowania działalności gospodarczej
Artykuł 27
Dostęp do podejmowania działalności gospodarczej przez spółkę inwe
stycyjną podlega wymogowi uzyskania zezwolenia przyznawanego
przez właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
inwestycyjnej.
Państwa członkowskie określają formę prawną, jaką spółka inwesty
cyjna musi przybrać.
Statutowa siedziba spółki inwestycyjnej znajduje się w macierzystym
państwie członkowskim spółki inwestycyjnej.

Artykuł 28
Żadna spółka inwestycyjna nie może prowadzić innej działalności niż
określona w art. 1 ust. 2.

Artykuł 29
1.
Bez uszczerbku dla innych ogólnie obowiązujących warunków
przewidzianych w prawie krajowym, właściwe organy macierzystego
państwa członkowskiego spółki inwestycyjnej nie wydają zezwolenia
na działalność spółce inwestycyjnej, która nie wyznaczyła spółki zarzą
dzającej, chyba że spółka inwestycyjna posiada odpowiedni kapitał
założycielski równy co najmniej 300 000 EUR.
Dodatkowo, jeżeli spółka inwestycyjna nie wyznaczyła spółki zarządza
jącej, która uzyskała zezwolenie na działalność na mocy niniejszej
dyrektywy, stosuje się następujące zasady:
a) zezwolenie nie może być wydane, chyba że do wniosku o wydanie
zezwolenia jest dołączany program działań określający, co najmniej,
strukturę organizacyjną spółki inwestycyjnej;
b) dyrektorzy spółki inwestycyjnej muszą cieszyć się nieposzlakowaną
opinią i posiadać odpowiednie doświadczenie również w odniesieniu
do danego rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę inwesty
cyjną i w tym celu nazwiska tych osób i każdej osoby przejmującej
ich obowiązki muszą być bezzwłocznie podane do wiadomości
właściwych organów; decyzje dotyczące prowadzenia działalności
spółki inwestycyjnej muszą być podejmowane przez co najmniej
dwie osoby spełniające te warunki; a „dyrektorzy” oznaczają osoby,
które z mocy prawa lub na podstawie dokumentów założycielskich
reprezentują spółkę inwestycyjną lub które faktycznie ustalają poli
tykę spółki; oraz
c) w przypadku istnienia ścisłych powiązań między spółką inwesty
cyjną a innymi osobami fizycznymi lub prawnymi właściwe organy
muszą udzielić zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy powiązania te nie
uniemożliwiają skutecznego sprawowania funkcji nadzorczych.
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Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki inwe
stycyjnej odmawiają wydania zezwolenia, jeżeli przepisy ustawowe,
wykonawcze lub administracyjne państwa trzeciego dotyczące osób
fizycznych lub prawnych, z którymi spółka inwestycyjna jest ściśle
powiązana, lub trudności związane z ich stosowaniem uniemożliwiają
skuteczne sprawowanie funkcji nadzorczych.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki inwe
stycyjnej wymagają od spółek inwestycyjnych przedstawienia tym
organom potrzebnych im informacji.
2.
Jeżeli spółka inwestycyjna nie wyznaczyła spółki zarządzającej,
spółka inwestycyjna jest powiadamiana w terminie sześciu miesięcy
od złożenia kompletnego wniosku o tym, czy zezwolenie zostało
wydane. W każdym przypadku odmowy wydania zezwolenia, podaje
się uzasadnienie.
3.
Spółka inwestycyjna może rozpocząć działalność z chwilą
wydania zezwolenia.
4.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
inwestycyjnej mogą wycofać zezwolenie wydane spółce inwestycyjnej
podlegającej przepisom niniejszej dyrektywy wyłącznie, w przypadku
gdy spółka ta:
a) nie wykorzysta zezwolenia w terminie 12 miesięcy, definitywnie
zrezygnuje z zezwolenia lub zaprzestała prowadzenia działalności
objętej niniejszą dyrektywą ponad sześć miesięcy wcześniej, chyba
że zainteresowane państwo członkowskie przewidziało w takich
przypadkach utratę ważności tego zezwolenia;
b) uzyskała zezwolenie, składając fałszywe oświadczenia lub w jakikol
wiek inny sposób sprzeczny z prawem;
c) nie spełnia już warunków, na których podstawie zezwolenie zostało
wydane;
d) poważnie lub systematycznie naruszała przepisy przyjęte na
podstawie niniejszej dyrektywy; lub
e) podlega jednemu z przypadków, w którym prawo krajowe przewi
duje wycofanie zezwolenia.
▼M1
5.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszej dyrektywy
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia:
a) informacji, jakich należy udzielić właściwym organom we wniosku
spółki inwestycyjnej o wydanie zezwolenia, w tym programu dzia
łań; oraz
b) przeszkód, które mogą uniemożliwiać właściwym organom
skuteczne sprawowanie funkcji nadzorczych, zgodnie z ust. 1 lit. c).
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

02009L0065 — PL — 07.01.2020 — 006.002 — 41
▼M1
6.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych, by ustanawiać standardowe formularze, wzory
i procedury do celów przekazywania, o których mowa w ust. 5 akapit
pierwszy lit. a).
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
SEKCJA 2

Warunki działalności
Artykuł 30
▼M4
Art. 13–14b stosuje się odpowiednio do spółek inwestycyjnych, które
nie wyznaczyły spółki zarządzającej posiadającej zezwolenie na działal
ność zgodnie z niniejszą dyrektywą.
▼B
Do celów artykułów, o których mowa w ust. 1, „spółka zarządzająca”
oznacza „spółkę inwestycyjną”.
Spółki inwestycyjne zarządzają wyłącznie aktywami swoich własnych
portfeli i, niezależnie od okoliczności, nie uzyskują zlecenia do zarzą
dzania aktywami w imieniu strony trzeciej.

Artykuł 31
Macierzyste państwo członkowskie każdej spółki inwestycyjnej opraco
wuje zasady ostrożnościowe, których spółki inwestycyjne, które nie
wyznaczyły spółki zarządzającej posiadającej zezwolenie na działalność
wydane na mocy niniejszej dyrektywy, są obowiązane zawsze przestrze
gać.
W szczególności właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego spółki inwestycyjnej, uwzględniając również charakter spółki
inwestycyjnej, wymagają, aby spółka ta stosowała właściwe procedury
administracyjne i procedury księgowe, przepisy z zakresu kontroli
i zabezpieczenia elektronicznego przetwarzania danych oraz odpo
wiednie wewnętrzne mechanizmy kontroli, w tym, w szczególności,
zasady dotyczące osobistych transakcji dokonywanych przez swoich
pracowników, lub utrzymywania lub zarządzania inwestycjami w instru
menty finansowe, w celu inwestowania własnego kapitału założyciel
skiego, zapewniając, co najmniej, aby każda transakcja, w której spółka
bierze udział, mogła być zrekonstruowana, dostarczając informacji o jej
pochodzeniu, biorących w niej udział stronach, jej charakterze oraz
czasie i miejscu jej zawarcia, i aby aktywa spółki były inwestowane
zgodnie z dokumentami założycielskimi i obowiązującymi przepisami
prawnymi.
▼M4

__________
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ROZDZIAŁ VI
ŁĄCZENIE UCITS
SEKCJA 1

Zasady łączenia ucits, zezwolenie na łączenie i zatwierdzenie łączenia
Artykuł 37
Do celów niniejszego rozdziału pojęcie UCITS obejmuje jego subfun
dusze.

Artykuł 38
1.
Na warunkach określonych w niniejszym rozdziale oraz bez
względu na sposób ustanowienia UCITS określony w art. 1 ust. 3,
państwa członkowskie zezwalają na łączenie transgraniczne i krajowe,
określone w art. 2 ust. 1 lit. q) i r), zgodnie z jedną lub wieloma
metodami łączenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. p).
2.
Metody łączenia stosowane przy łączeniu transgranicznym, zdefi
niowane w art. 2 ust. 1 lit. q), muszą być przewidziane przepisami
prawa macierzystego państwa członkowskiego łączonych UCITS.
Metody łączenia stosowane przy łączeniu krajowym, jak zdefiniowane
w art. 2 ust. 1 lit. r), należy przewidzieć przepisami prawa tego państwa
członkowskiego, w którym UCITS posiada swoją siedzibę.

Artykuł 39
1.
Łączenie jest uwarunkowane uzyskaniem uprzedniego zezwolenia
od właściwych organów macierzystego państwa członkowskiego UCITS
przejmowanego.
2.
UCITS przejmowany udostępnia właściwym organom macierzys
tego państwa członkowskiego następujące informacje:
a) wspólny projekt warunków proponowanego łączenia, należycie
zatwierdzony przez UCITS przejmowane i UCITS przejmujące;
b) zaktualizowaną wersję prospektu emisyjnego oraz kluczowych infor
macji dla inwestorów UCITS przejmującego, o których mowa w art.
78, jeśli ma ono swoją siedzibę w innym państwie członkowskim;
c) oświadczenie złożone przez każdego z depozytariuszy UCITS przej
mowanego i przejmującego potwierdzające, że, zgodnie z art. 41,
sprawdzili oni zgodność danych wymienionych w art. 40 ust. 1 lit.
a), f) i g) z wymogami niniejszej dyrektywy i regulaminem funduszu
lub dokumentami założycielskimi swoich UCITS; oraz
d) informacje dotyczące proponowanego łączenia, jakie UCITS przej
mowane i UCITS przejmujące zamierzają przekazać posiadaczom
swoich jednostek uczestnictwa.
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Informacje te są przekazywane w taki sposób, aby zarówno właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmowanego,
jak i przejmującego mogły czytać je w języku urzędowym lub jednym
z języków urzędowych tego lub tych państw członkowskich, lub też
w języku zatwierdzonym przez te zainteresowane właściwe organy.
3.
Kiedy dokumenty zostaną skompletowane, właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmowanego
bezzwłocznie przekazują kopie informacji, o których mowa w ust. 2,
właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego UCITS
przejmującego. Odpowiednio właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS przejmowanego i przejmującego rozważają
potencjalne skutki proponowanego łączenia dla posiadaczy zarówno
jednostek uczestnictwa przejmowanego, jak i przejmującego UCITS,
aby ocenić, czy posiadaczom jednostek uczestnictwa dostarczane są
odpowiednie informacje.
Jeśli uznają to za konieczne, właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS przejmowanego mogą zażądać na piśmie, by
informacje przekazywane posiadaczom jednostek uczestnictwa UCITS
przejmowanego zostały doprecyzowane.
Jeśli uznają to za konieczne, właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS przejmującego mogą zażądać na piśmie,
najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kopii informacji,
o których mowa w ust. 2, by przejmujący UCITS zmienił informacje,
mające być przekazane posiadaczom jego jednostek.
W takim przypadku właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego UCITS przejmującego kierują wyraz braku akceptacji do właści
wych władz macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmowa
nego. Informują one właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego UCITS przejmowanego, w terminie 20 dni roboczych od
momentu powiadomienia, czy zaakceptowały po zmianach informację,
jaką proponuje się przekazać posiadaczom jednostek uczestnictwa
UCITS przejmującego.
4.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
przejmowanego udzielają zezwolenia na proponowane łączenie, jeśli
spełnione zostały następujące warunki:
a) proponowane łączenie spełnia wszystkie wymogi art. 39–42;
b) UCITS przejmujący otrzymał powiadomienie, zgodnie z art. 93,
o możliwości wprowadzenia do obrotu swoich jednostek uczest
nictwa we wszystkich państwach członkowskich, w których
UCITS przejmowany otrzymał zezwolenie na działalność, albo
otrzymał powiadomienie o możliwości wprowadzenia do obrotu
swoich jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 93; oraz
c) właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
przejmowanego i przejmującego zaakceptują informacje, jakie propo
nuje się udostępnić posiadaczom jednostek uczestnictwa, lub nie
wpłynął żaden wyraz braku akceptacji ze strony właściwych
organów macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmują
cego zgodnie z ust. 3 akapit czwarty.
5.
Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego
UCITS przejmowanego uznają, że dokumenty nie są kompletne, żądają
dodatkowych informacji najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po
otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2.
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Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS przej
mowanego informują UCITS przejmowane o tym, czy wydały czy nie
zezwolenie na łączenie, w terminie 20 dni roboczych od przedłożenia
kompletnego wniosku, zgodnie z ust. 2.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS przej
mowanego informują również o swojej decyzji właściwe organy macie
rzystego państwa członkowskiego UCITS przejmującego.
6.
Państwa członkowskie zezwalają UCITS przejmującemu, zgodnie
z art. 57 ust. 1 akapit drugi, na odstępstwo od art. 52–55.

Artykuł 40
1.
Państwa członkowskie wymagają, by UCITS przejmowane i przej
mujące przygotowały wspólny projekt warunków łączenia.
Wspólny projekt warunków łączenia określa następujące dane:
a) ustalenie rodzaju łączenia oraz UCITS biorących w nim udział;
b) kontekst i cel proponowanego łączenia;
c) spodziewane skutki proponowanego łączenia dla posiadaczy jedno
stek uczestnictwa zarówno przejmowanego, jak i przejmującego
UCITS;
d) przyjęte kryteria wyceny aktywów oraz, tam gdzie ma to zastosowa
nie, pasywów na dzień wyliczenia stosunku wymiany, o którym
mowa w art. 47 ust. 1;
e) metoda wyliczania stosunku wymiany jednostek uczestnictwa;
f) przewidywany dzień dokonania łączenia;
g) przepisy mające zastosowanie odpowiednio do przenoszenia
aktywów oraz wymiany jednostek uczestnictwa; oraz
h) w przypadku łączenia dokonanego na mocy art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt
(ii) oraz, w stosownym przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt
(iii), regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie nowo zało
żonego UCITS przejmującego.
Właściwe organy nie żądają zawarcia dodatkowych informacji we
wspólnym projekcie warunków łączenia.
2.
UCITS przejmowane oraz UCITS przejmujące mogą zadecydować
o włączeniu do wspólnego projektu warunków łączenia innych elemen
tów.

SEKCJA 2

Kontrola sprawowana przez osoby trzecie, informacje udostępniane
posiadaczom jednostek uczestnictwa oraz inne prawa posiadaczy
jednostek uczestnictwa
Artykuł 41
Państwa członkowskie wymagają, by depozytariusze UCITS przej
mowanego i przejmującego sprawdzali zgodność danych, o których
mowa w art. 40 ust. 1 lit) a), f) i g), z wymogami niniejszej dyrektywy
oraz regulaminem funduszu lub dokumentami założycielskimi poszcze
gólnych UCITS.
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Artykuł 42
1.
Prawo macierzystych państw członkowskich UCITS przejmowa
nych powierza depozytariuszowi albo niezależnemu biegłemu rewiden
towi, uznanemu zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych (1), zatwierdzanie następujących kategorii:
a) przyjęte kryteria wyceny aktywów oraz, tam gdzie ma to zastosowa
nie, pasywów na dzień wyliczenia stosunku wymiany, o którym
mowa w art. 47 ust. 1;
b) jeżeli ma to zastosowanie, wypłaty gotówki za jednostkę; oraz
c) metody wyliczania stosunku wymiany jednostek uczestnictwa oraz
rzeczywistego stosunku wymiany określonego w dniu wyliczenia
tego stosunku, o którym mowa w art. 47 ust. 1.
2.
Do celów ust. 1 za niezależnych biegłych rewidentów uznaje się
biegłych rewidentów przeprowadzających ustawowe badania spra
wozdań finansowych UCITS przejmowanego i biegłych rewidentów
przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych
UCITS przejmującego.
3.
Kopia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, lub
w stosownym przypadku sprawozdania depozytariusza, jest bezpłatnie
udostępniana na żądanie zarówno posiadaczom jednostek uczestnictwa
UCITS przejmowanego, jak i UCITS przejmującego oraz ich odpo
wiednim właściwym organom.

Artykuł 43
1.
Państwa członkowskie wymagają, by UCITS przejmowane i przej
mujące udostępniały odpowiednie i dokładne informacje na temat
proponowanego łączenia odpowiednio posiadaczom swoich jednostek
uczestnictwa, tak by umożliwić im świadomą ocenę skutków propono
wanego łączenia dla ich inwestycji.
2.
Informacje te są udostępniane posiadaczom jednostek uczestnictwa
UCITS przejmowanego i przejmującego wyłącznie po uprzednim
zezwoleniu na proponowane łączenie, wydanym przez właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS przejmowanego zgodnie
z art. 39.
Są one przekazywane w terminie co najmniej 30 dni przed ostatecznym
terminem wnioskowania o odkup lub umorzenie lub, w stosownych
przypadkach, zamiany bez dodatkowych kosztów na mocy art. 45 ust. 1.
3.
Informacje, które powinny zostać udostępnione posiadaczom
jednostek uczestnictwa UCITS przejmowanego i przejmującego, zawie
rają odpowiednie i dokładne informacje na temat proponowanego łącze
nia, umożliwiające im podjęcie świadomej decyzji w sprawie możli
wych skutków łączenia dla ich inwestycji oraz skorzystanie z praw
przysługujących im na mocy art. 44 i 45.
Przekazywane są informacje na temat:
a) kontekstu i celu proponowanego łączenia;
(1) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87.
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b) możliwych skutków proponowanego łączenia dla posiadaczy jedno
stek uczestnictwa, w tym również, lecz nie wyłącznie, istotne różnice
w zakresie polityki i strategii inwestycyjnej, kosztów, spodziewa
nego wyniku, sprawozdawczości okresowej, możliwości pogorszenia
wyników i, w stosownym przypadku, wyraźnego ostrzeżenia inwes
torów o możliwości zmiany stosowanego do nich opodatkowania
w następstwie połączenia;
c) wszelkich szczególnych praw, którymi dysponują posiadacze jedno
stek uczestnictwa w związku z proponowanym łączeniem, w tym
również, lecz nie wyłącznie, prawa do otrzymania dodatkowych
informacji, prawa do otrzymania na żądanie kopii sprawozdania
niezależnego biegłego rewidenta lub depozytariusza, oraz prawa do
żądania odkupu lub umorzenia lub, w stosownych przypadkach,
zamiany ich jednostek uczestnictwa bez opłat, zgodnie z art. 45
ust. 1 i ostatecznego terminu skorzystania z tego prawa;
d) istotnych aspektów proceduralnych i planowanej daty dokonania
łączenia; oraz
e) kopii kluczowych informacji, o których mowa w art. 78, dla inwes
torów przejmującego UCITS.
4.
Jeżeli UCITS przejmowane lub przejmujące zostało powiadomione
zgodnie z art. 93, informacje, o których mowa w ust. 3, udostępniane są
w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa
członkowskiego goszczącego dane UCITS, lub też w języku zatwier
dzonym przez jego właściwe organy. Odpowiedzialność za to tłuma
czenie ponosi UCITS, od którego wymaga się udostępnienia informacji.
Tłumaczenie to odzwierciedla wiernie zawartość oryginału.
▼M1
5.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające szczegółową zawar
tość, format i sposób udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1
i 3.
__________
6.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyj
mowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących zawartości,
formatu i sposobu udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1
i 3 niniejszego artykułu.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 44
Jeśli krajowe przepisy prawne państw członkowskich wymagają
zatwierdzenia łączenia UCITS przez posiadaczy jednostek uczestnictwa,
państwa członkowskie zapewniają, by zatwierdzenie to nie wymagało
uzyskania więcej niż 75 % głosów oddanych przez obecnych lub repre
zentowanych na walnym zgromadzeniu posiadaczy jednostek uczest
nictwa.
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Przepisy akapitu pierwszego nie stanowią uszczerbku dla jakichkolwiek
przepisów dotyczących wymaganego kworum przewidzianych w krajo
wych przepisach prawnych. Państwa członkowskie nie stosują bardziej
rygorystycznych wymogów dotyczących kworum w odniesieniu do
łączeń transgranicznych niż w odniesieniu do łączeń krajowych, ani
też nie nakładają bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących
kworum w stosunku do łączeń UCITS niż w przypadku łączeń przed
siębiorstw.

Artykuł 45
1.
Przepisy prawa państw członkowskich zapewniają posiadaczom
zarówno jednostek uczestnictwa UCITS przejmowanego, jak i przej
mującego prawo do żądania, bez żadnych dodatkowych opłat, poza
tymi, które fundusz zazwyczaj pobiera na pokrycie kosztów dezinwe
stycji, odkupu lub umorzenia ich jednostek uczestnictwa, lub, gdy jest
to możliwe, ich zamiany na jednostki uczestnictwa w innym UCITS
o podobnej polityce inwestycyjnej i zarządzanym przez tę samą spółkę
zarządzającą lub jakąkolwiek inną spółkę powiązaną ze spółką zarzą
dzającą poprzez wspólne zarządzanie lub kontrolę, lub poprzez znaczny
bezpośredni lub pośredni pakiet akcji. Prawo to staje się skuteczne
z chwilą poinformowania posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS
przejmowanego i UCITS przejmującego o proponowanym łączeniu
zgodnie z art. 43. Wygasa ono pięć dni roboczych przed datą wyliczenia
stosunku wymiany, o której mowa w art. 47 ust. 1.
2.
Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, w przypadku łączenia
UCITS, w drodze odstępstwa od art. 84 ust. 1, państwa członkowskie
mogą zezwolić właściwym organom na żądanie lub dopuszczenie czaso
wego zawieszenia subskrypcji, odkupu lub umorzenia jednostek uczest
nictwa, pod warunkiem że zawieszenie to jest uzasadnione ochroną
posiadaczy jednostek uczestnictwa.

SEKCJA 3

Koszty łączenia i jego dokonanie
Artykuł 46
Z wyjątkiem przypadku, gdy UCITS nie wyznaczyło spółki zarządza
jącej, państwa członkowskie zapewniają, aby ani UCITS przejmowane,
ani UCITS przejmujące, ani żaden z posiadaczy ich jednostek uczest
nictwa nie zostali obciążeni żadnymi kosztami prawnymi, doradczymi
lub administracyjnymi związanymi z przygotowaniem i przeprowadze
niem łączenia.

Artykuł 47
1.
W przypadku łączeń krajowych prawo państw członkowskich
określa datę, z którą połączenie staje się skuteczne, datę wyliczenia
stosunku wymiany jednostek UCITS przejmowanego na jednostki
UCITS przejmującego i, w danym przypadku, określenia odpowiedniej
wartości netto aktywów do wypłaty gotówki.
W przypadku łączeń transgranicznych przepisy prawa macierzystych
państw członkowskich UCITS przejmujących określają te daty. Państwa
członkowskie czuwają nad tym, by, w stosownych przypadkach, daty te
były wyznaczane po zatwierdzeniu łączenia UCITS przez posiadaczy
jednostek uczestnictwa UCITS przejmującego lub UCITS przejmowa
nego.

02009L0065 — PL — 07.01.2020 — 006.002 — 48
▼B
2.
Dokonanie łączenia zostaje podane do wiadomości publicznej za
pomocą wszelkich właściwych środków przewidzianych prawem macie
rzystego państwa członkowskiego UCITS przejmującego oraz do wiado
mości właściwych organów macierzystego państwa członkowskiego
UCITS przejmującego i przejmowanego.
3.
Łączenie, które dokonało się zgodnie z ust. 1, nie zostaje uznane
za nieważne.

Artykuł 48
1.
Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt (ii) ma
następujące skutki:
a) wszystkie aktywa i pasywa UCITS przejmowanego są przeniesione
do UCITS przejmującego lub, w odpowiednim przypadku, do depo
zytariusza UCITS przejmującego;
b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się posiadaczami
jednostek UCITS przejmującego oraz, w stosownym przypadku, są
uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie nieprzekraczającej 10 %
wartości netto aktywów posiadanych przez nich jednostek uczest
nictwa w UCITS przejmującym; oraz
c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z dokonaniem połącze
nia.
2.
Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt (ii) ma
następujące skutki:
a) wszystkie aktywa i pasywa UCITS przejmowanego są przeniesione
do nowo założonego UCITS przejmującego lub, w odpowiednim
przypadku, do depozytariusza UCITS przejmującego;
b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się posiadaczami
jednostek nowo założonego UCITS przejmującego, a w stosownym
przypadku są oni uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie nieprze
kraczającej 10 % wartości netto aktywów posiadanych przez nich
jednostek uczestnictwa w UCITS przejmującym; oraz
c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z dokonaniem połącze
nia.
3.
Połączenie dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. p) ppkt (iii) ma
następujące skutki:
a) wszystkie aktywa i pasywa netto UCITS przejmowanego są przenie
sione do UCITS przejmującego lub, w stosownym przypadku, do
depozytariusza UCITS przejmującego;
b) posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się posiadaczami
jednostek nowo założonego UCITS przejmującego, a w stosownym
przypadku są oni uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie nieprze
kraczającej 10 % netto aktywów posiadanych przez nich jednostek
uczestnictwa w UCITS przejmującym; oraz
c) UCITS przejmowane przestaje istnieć wraz z dokonaniem połącze
nia.
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4.
Państwa członkowskie przewidują ustanowienie procedury, za
pomocą której spółka zarządzająca UCITS przejmującego potwierdza
depozytariuszowi UCITS przejmującego, że przeniesienie aktywów i,
w odpowiednim przypadku, pasywów zostało zakończone. Jeżeli
UCITS przejmujące nie wyznaczyło spółki zarządzającej, kieruje ono
to potwierdzenie do depozytariusza UCITS przejmującego.

ROZDZIAŁ VII
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE POLITYKI INWESTYCYJNEJ UCITS

Artykuł 49
W przypadku gdy UCITS składa się z więcej niż jednego subfunduszu,
do celów przepisów zawartych w niniejszym rozdziale każdy subfun
dusz uznaje się za oddzielne UCITS.

Artykuł 50
1.
Przedmiotem inwestycji UCITS jest wyłącznie jedna lub więcej
spośród następujących kategorii:
a) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
dopuszczone do obrotu lub będące w obrocie na rynku regulowa
nym, jak zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy
2004/39/WE;
b) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
będące w obrocie na innym rynku regulowanym w państwie człon
kowskim, który funkcjonuje regularnie, jest uznany i otwarty dla
ogółu obywateli;
c) zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
dopuszczone do obrotu giełdowego na giełdzie papierów wartościo
wych w państwie trzecim lub będące w obrocie na innym rynku
regulowanym w państwie trzecim, który funkcjonuje regularnie,
jest uznany i otwarty dla ogółu obywateli, pod warunkiem że
wybór giełdy lub rynku został zatwierdzony przez właściwe organy
lub jest przewidziany w przepisach prawa albo w regulaminie
funduszu lub w dokumentach założycielskich spółki inwestycyjnej;
d) emitowane ostatnio zbywalne papiery wartościowe, pod warunkiem
że:
(i) warunki emisji obejmują zobowiązanie, że zostanie złożony
wniosek o dopuszczenie do oficjalnych notowań na giełdzie
lub na innym rynku regulowanym, który funkcjonuje regularnie,
jest uznany i otwarty dla ogółu obywateli, pod warunkiem że
wybór giełdy lub rynku został zatwierdzony przez właściwe
organy lub jest przewidziany w przepisach prawa albo w regula
minie funduszu lub w dokumentach założycielskich spółki inwe
stycyjnej; oraz
(ii) dopuszczenie, o którym mowa w ppkt (i), nastąpi w ciągu
jednego roku od daty emisji;
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e) jednostki UCITS dozwolonych zgodnie z niniejszą dyrektywą lub
innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w rozumieniu
art. 1 ust. 2 lit. a) i b), bez względu na to, czy mają siedzibę
w państwie członkowskim, pod warunkiem że:
(i) takie inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania są dozwo
lone na mocy prawa, które przewiduje, że podlegają one
nadzorowi uznanemu przez właściwe organy macierzystego
państwa członkowskiego UCITS za równoważny temu ustano
wionemu w prawie wspólnotowym, oraz że jest w wystarcza
jącym stopniu zapewniona współpraca między organami;
(ii) poziom ochrony posiadaczy jednostek w innych przedsiębior
stwach zbiorowego inwestowania jest równoważny temu prze
widzianemu dla posiadaczy jednostek w UCITS, w szczególno
ści, że reguły w zakresie segregacji aktywów, zaciągania poży
czek, udzielania pożyczek oraz sprzedaży niepokrytych zbywal
nych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięż
nego są równoważne w stosunku do wymagań niniejszej dyrek
tywy;
(iii) działalność innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
jest przedstawiana w półrocznych lub rocznych sprawozdaniach
w celu umożliwienia dokonania oceny aktywów i pasywów,
dochodu i operacji w okresie sprawozdawczym; oraz
(iv) nie więcej niż 10 % aktywów UCITS lub innych przedsię
biorstw zbiorowego inwestowania, których nabycie jest zamie
rzone, może być, zgodnie z regulaminem funduszu lub zgodnie
z dokumentami założycielskimi, zainwestowana łącznie
w jednostki innego UCITS lub innych przedsiębiorstw zbioro
wego inwestowania;
f) lokaty w instytucjach kredytowych, które są wypłacalne na żądanie
lub mogą być wycofane, oraz wymagalne w terminie nie dłuższym
niż 12 miesięcy, pod warunkiem że instytucja kredytowa posiada
statutową siedzibę w państwie członkowskim lub, w przypadku
gdy instytucja kredytowa znajduje się w państwie trzecim, pod
warunkiem że podlega ona zasadom ostrożnościowym uznanym
przez właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego
UCITS za równoważne w stosunku do tych ustanowionych w prawie
wspólnotowym;
g) finansowe instrumenty pochodne, łącznie z instrumentami równo
ważnymi w stosunku do instrumentów rozliczanych w gotówce,
będące w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit.
a), b) i c); lub finansowe instrumenty pochodne będące w obrocie
pozagiełdowym (instrumenty pochodne OTC), pod warunkiem że:
(i) podstawy instrumentów pochodnych składają się z instrumentów
objętych niniejszym ustępem, indeksów finansowych, stóp
procentowych, kursów walutowych, w które może inwestować
UCITS zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi określonymi
w jego regulaminie funduszu lub w instrumentach założyciel
skich;
(ii) kontrahenci transakcji instrumentami pochodnymi OTC są
instytucjami podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu oraz
należą do kategorii zatwierdzonych przez właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS; oraz
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(iii) instrumenty pochodne OTC podlegają codziennej rzetelnej
i podlegającej sprawdzeniu wycenie i mogą być z inicjatywy
UCITS sprzedawane, likwidowane lub zamykane za pomocą
transakcji symetrycznych w dowolnym momencie z uwzględnie
niem ich wartości godziwej; lub
h) instrumenty rynku pieniężnego inne niż te będące w obrocie na
uregulowanym rynku, objęte art. 2 ust. 1 lit. o), jeśli emisja lub
emitent takich instrumentów sami podlegają regulacji do celów
ochrony inwestorów i oszczędności, pod warunkiem że są one:
(i) emitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regio
nalne lub lokalne lub bank centralny państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Wspólnotę lub Europejski Bank
Inwestycyjny, państwo trzecie albo, w przypadku państwa fede
ralnego, przez jedno z państw członkowskich federacji, lub
przez międzynarodową instytucję publiczną, do której należy
jedno lub więcej państw członkowskich;
(ii) emitowane przez przedsiębiorstwo, którego papiery wartościowe
są w obrocie na uregulowanych rynkach, określonych w lit. a),
b) lub c);
(iii) emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwo podlega
jące nadzorowi ostrożnościowemu, zgodnie z kryteriami okreś
lonymi w prawie wspólnotowym, lub przez przedsiębiorstwo,
które podlega zasadom i stosuje się do zasad ostrożnościowych
uznawanych przez właściwe organy za przynajmniej tak rygory
styczne, jak te ustanowione przez prawo wspólnotowe; lub
(iv) emitowane przez inne podmioty należące do kategorii zatwier
dzonych przez właściwe organy macierzystego państwa człon
kowskiego UCITS, pod warunkiem że inwestycje w takie
instrumenty podlegają ochronie inwestora równoważnej
w stosunku do tej ustanowionej w ppkt (i), (ii) lub (iii),
a także pod warunkiem, że emitent jest spółką, której kapitał
i rezerwy wynoszą co najmniej 10 000 000 EUR, oraz przed
stawia i publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe
zgodnie z czwartą dyrektywą Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca
1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu,
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek (1), jest podmiotem, którego funkcją, w ramach
grupy spółek obejmującej jedną lub kilka spółek notowanych na
giełdzie, jest finansowanie grupy lub jest podmiotem, który ma
za zadanie finansowanie mechanizmów przekształcania długu
w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narządzi
zapewniania płynności.
2.

UCITS:

a) nie może zainwestować więcej niż 10 % swoich aktywów
w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego
inne niż te, o których mowa w ust. 1; lub
b) nabywać metali szlachetnych ani świadectw odnoszących się do
metali szlachetnych.
UCITS mogą posiadać pomocnicze aktywa płynne.
3.
Spółka inwestycyjna może nabywać majątek ruchomy lub nieru
chomy, mający istotne znaczenie dla bezpośredniego prowadzenia jej
działalności.
(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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4.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia warunków stosowania przepisów doty
czących kategorii aktywów, w które mogą inwestować UCITS zgodnie
z niniejszym artykułem i z przyjętymi przez Komisję aktami delegowa
nymi dotyczącymi takich przepisów.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼M5
Artykuł 50a
W przypadku gdy spółki zarządzające UCITS lub wewnętrznie zarzą
dzane UCITS posiadają ekspozycję z tytułu sekurytyzacji, która nie
spełnia już wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Euro
pejskiego i Rady(UE) 2017/2402 (1), w stosownych przypadkach dzia
łają one i podejmują działania naprawcze, w najlepiej pojętym interesie
inwestorów w stosowne UCITS.

▼B
Artykuł 51
▼M3
1.
Spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna stosuje proces zarzą
dzania ryzykiem, który umożliwia jej monitorowanie i pomiar
w dowolnym momencie ryzyka pozycji i ich udziału w ogólnym profilu
ryzyka portfela UCITS. W szczególności nie polega ona wyłącznie ani
mechanicznie na ratingach kredytowych, wydanych przez agencje ratin
gowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie agencji ratingowych (2), przy ocenianiu wiarygodności kredy
towej aktywów UCITS.

▼B
Spółka stosuje proces dokładnej i niezależnej oceny wartości pozagieł
dowych instrumentów pochodnych.

Spółka regularnie powiadamia właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego w odniesieniu do typów instrumentów pochodnych,
ryzyk związanych z bazą instrumentu pochodnego, limitach ilościowych
i metodach, które zostały wybrane w celu szacowania ryzyka związa
nego z transakcjami instrumentami pochodnymi w odniesieniu do
każdego zarządzanego UCITS.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia
12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji
oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardo
wych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE,
2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009
i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35).
(2) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1.
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Właściwe organy zapewniają udostępnianie EUNGiPW, zgodnie z art.
35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, oraz Europejskiej Radzie ds.
Ryzyka Systemowego („ERRS”), ustanowionej rozporządzeniem Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad
systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka
Systemowego (1) zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia, wszelkich infor
macji otrzymanych na mocy akapitu trzeciego, zagregowanych w odnie
sieniu do wszystkich spółek zarządzających lub inwestycyjnych, które
podlegają ich nadzorowi, w celu monitorowania ryzyka systemowego na
szczeblu Unii.
▼B
2.
Państwa członkowskie mogą zezwolić UCITS na posługiwanie się
metodami i instrumentami związanymi ze zbywalnymi papierami warto
ściowymi i instrumentami rynku pieniężnego, zgodnie z warunkami
i w granicach ustanowionych przez te państwa członkowskie, pod
warunkiem że te metody i instrumenty wykorzystywane są w celu
sprawnego zarządzania portfelem.
Jeżeli te czynności dotyczą stosowania instrumentów pochodnych, takie
warunki i granice odpowiadają przepisom ustanowionym w niniejszej
dyrektywie.
W żadnych okolicznościach takie czynności nie powodują odchodzenia
UCITS od jej celów inwestycyjnych ustanowionych w regulaminie
funduszu, dokumentach założycielskich lub prospekcie emisyjnym
UCITS.
3.
UCITS zapewnia, aby jego ogólne narażenie na ryzyko odnoszące
się do instrumentów pochodnych nie przekraczało całkowitej wartości
netto jego portfela.
Narażenie na ryzyko oblicza się uwzględniając bieżącą wartość
aktywów stanowiących bazę instrumentów pochodnych, ryzyko kontra
henta, przyszłe wahania rynku oraz dostępny czas na likwidację pozycji.
Te przepisy stosuje się także do akapitu trzeciego i czwartego.
UCITS może inwestować, jako część swojej polityki inwestycyjnej oraz
w ramach limitów ustanowionych w art. 52 ust. 5, w finansowe instru
menty pochodne, pod warunkiem że narażenie na ryzyko dotyczące
aktywów stanowiących bazę instrumentów pochodnych łącznie nie prze
kracza limitów inwestycyjnych ustanowionych w art. 52. Państwa człon
kowskie mogą przewidzieć, w przypadku gdy UCITS inwestuje w oparte
na indeksie finansowe instrumenty pochodne, aby te inwestycje nie
musiały być połączone dla celów limitów określonych w art. 52.
W przypadku gdy zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego obejmują instrument pochodny, ten instrument pochodny
jest uwzględniony przy spełnianiu wymogów niniejszego artykułu.
▼M3
3a.
Uwzględniając charakter, rozmiary i stopień złożoności działal
ności UCITS, właściwe organy monitorują poprawność procedur prze
prowadzania oceny kredytowej spółek zarządzających i inwestycyjnych,
oceniają korzystanie z odniesień do ratingów kredytowych, o których
mowa w ust. 1 akapit pierwszy, w ramach polityki inwestycyjnej
UCITS oraz, w stosownych przypadkach, zachęcają do łagodzenia
skutków takich odniesień w celu ograniczenia wyłącznego i mechanicz
nego polegania na takich ratingach kredytowych.
(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.
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▼M1
4.
Bez uszczerbku dla art. 116 Komisja przyjmuje, w formie aktów
delegowanych ►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające:
▼M3
a) kryteria oceny poprawności procesu zarządzania ryzykiem, stosowa
nego przez spółkę zarządzającą lub inwestycyjną zgodnie z ust. 1
akapit pierwszy;
▼M1
b) szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedniej i niezależnej wyceny
wartości instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu
poza rynkiem regulowanym; oraz
c) szczegółowe przepisy dotyczące treści informacji i procedury, jaką
należy zastosować w celu przekazania informacji, o których mowa
w ust. 1 akapit trzeci, właściwym organom macierzystego państwa
członkowskiego spółki zarządzającej.
▼M3
Kryteria, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), zapobiegają
temu, by spółka zarządzająca lub inwestycyjna polegała wyłącznie lub
mechanicznie na ratingach kredytowych, o których mowa w ust. 1
akapit pierwszy, przy ocenianiu wiarygodności kredytowej aktywów
UCITS.
▼M1
5.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyj
mowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących kryteriów
i zasad, o których mowa w ust. 4.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 52
1.

UCITS inwestuje nie więcej niż:

a) 5 % swoich aktywów w zbywalne papiery wartościowe lub instru
menty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam podmiot; lub
b) nie więcej niż 20 % swoich aktywów w lokaty ustanowione w tym
samym podmiocie.
Narażenie na ryzyko kontrahenta UCITS w transakcjach pozagiełdo
wymi instrumentami pochodnymi nie przekracza ani:
a) 10 % jego aktywów, w przypadku gdy kontrahent jest instytucją
kredytową określoną w art. 50 ust. 1 lit. f); ani
b) 5 % jego aktywów, w innych przypadkach.
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▼B
2.
Państwa członkowskie mogą podwyższyć 5 % limit ustanowiony
w ust. 1 akapit pierwszy do maksymalnie 10 %. W takim wypadku
całkowita wartość posiadanych przez UCITS zbywalnych papierów
wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego emitentów,
z których u każdego inwestuje więcej niż 5 % swoich aktywów, nie
przekracza 40 % wartości aktywów UCITS. Tego ograniczenia nie
stosuje się do lokat lub transakcji pozagiełdowymi instrumentami
pochodnymi dokonywanych z instytucjami finansowymi podlegającymi
nadzorowi ostrożnościowemu.
Niezależnie od indywidualnych limitów ustanowionych w ust. 1, UCITS
nie łączy poniższych inwestycji, jeśli spowoduje to, iż ponad 20 % jego
aktywów zostanie zainwestowanych w jednym podmiocie:
a) inwestycji w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego emitowane przez ten podmiot;
b) lokat ustanowionych w tym podmiocie; lub
c) narażenia na ryzyko wynikającego z transakcji pozagiełdowymi
instrumentami pochodnymi realizowanymi z tym podmiotem.
3.
Państwa członkowskie mogą podwyższyć limit 5 % ustanowiony
w ust. 1 akapit pierwszy do maksymalnie 35 %, jeśli zbywalne papiery
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego są emitowane lub
gwarantowane przez państwo członkowskie, przez jego organy lokalne,
przez państwo trzecie lub przez międzynarodową instytucję publiczną,
do której należy jedno lub więcej państw członkowskich.
▼M6
4.
Państwa członkowskie mogą podwyższyć wynoszący 5 % limit
ustanowiony w ust. 1 akapit pierwszy do maksymalnie 25 %, jeżeli
obligacje zostały wyemitowane przed dniem 8 lipca 2022 r. i spełniały
wymogi określone w niniejszym ustępie w brzmieniu obowiązującym
w dniu ich emisji bądź jeżeli obligacje odpowiadają definicji obligacji
zabezpieczonych z art. 3 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/2162 (1).
▼B
Jeśli UCITS inwestuje więcej niż 5 % swoich aktywów w obligacje,
o których mowa w akapicie pierwszym i wyemitowane przez jednego
emitenta, całkowita wartość tych inwestycji nie przekracza 80 %
wartości aktywów UCITS.
▼M6

__________

▼B
5.
Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
określone w ust. 3 i 4 nie są uwzględniane w celu stosowania limitu
40 %, o którym mowa w ust. 2.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listo
pada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicz
nego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywy
2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz.U. L 328 z 18.12.2019, s. 29).
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▼B
Limity przewidziane w ust. 1–4 nie są łączone, a zatem inwestycje
w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego
wyemitowane przez ten sam podmiot lub w lokaty lub instrumenty
pochodne ustanowione w tym podmiocie, przeprowadzone zgodnie
z ust. 1–4, nie przekraczają ogółem 35 % aktywów UCITS.
Spółki, które są ujęte w tej samej grupie do celów skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, określonych zgodnie z dyrektywą
83/349/EWG albo zgodnie z uznanymi międzynarodowymi regułami
rachunkowości, uznaje się za jeden podmiot do celów obliczania
limitów zawartych w niniejszym artykule.
Państwa członkowskie mogą zezwolić na kumulatywne inwestycje
w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
w ramach tej samej grupy do limitu w wysokości 20 %.

Artykuł 53
1.
Bez uszczerbku dla limitów ustanowionych w art. 56, państwa
członkowskie mogą podwyższyć limity ustanowione w art. 52 do
maksymalnie 20 % w odniesieniu do inwestycji w akcje lub papiery
dłużne wyemitowane przez ten sam podmiot, jeżeli – zgodnie z regula
minem funduszu lub dokumentami założycielskimi – celem polityki
inwestycyjnej UCITS jest odzwierciedleniem układu indeksu giełdo
wego lub papierów dłużnych, który jest uznawany przez właściwe
organy, zgodnie z następującymi zasadami:
a) jego skład jest wystarczająco zróżnicowany;
b) indeks przedstawia odpowiedni wzorzec dla rynku, do którego się
odnosi; oraz
c) opublikowany jest we właściwy sposób.
2.
Państwa członkowskie mogą podwyższać limit ustanowiony w ust.
1 do maksymalnie 35 %, w przypadku gdy jest to uzasadnione wyjąt
kowymi warunkami rynkowymi, w szczególności na rynkach regulowa
nych, na których niektóre zbywalne papiery wartościowe lub instru
menty rynku pieniężnego mają pozycję wysoce dominującą. Inwestycja
do tego limitu jest dozwolona wyłącznie dla jednego emitenta.

Artykuł 54
1.
W drodze odstępstwa od art. 52 państwa członkowskie mogą
zezwolić UCITS na inwestowanie zgodnie z zasadą dywersyfikacji
ryzyka do 100 % swoich aktywów w różne zbywalne papiery warto
ściowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane
przez państwo członkowskie, przez jeden lub więcej z jego organów
lokalnych, przez państwo trzecie lub przez międzynarodową instytucję
publiczną, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkow
skich.
Właściwe organy UCITS państwa członkowskiego goszczącego UCITS
udzielą takiego odstępstwa tylko wtedy, jeżeli uznają, że interesy posia
daczy jednostek uczestnictwa UCITS mają zapewnioną taką samą
ochronę jak interesy posiadaczy jednostek uczestnictwa UCITS spełnia
jących wymogi limitów ustanowionych w art. 52.
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▼B
Takie UCITS posiada papiery wartościowe przynajmniej sześciu
różnych emisji, przy czym papiery wartościowe z pojedynczej emisji
nie przekraczają 30 % całości aktywów tego UCITS.
2.
UCITS, o których mowa w ust. 1, wyraźnie wskazują w regula
minie funduszu lub w dokumentach założycielskich spółki inwesty
cyjnej państwa członkowskiego, organy lokalne lub międzynarodowe
instytucje publiczne, emitujące lub gwarantujące papiery wartościowe,
w które zamierzają zainwestować więcej niż 35 % swoich aktywów.
Regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie wymagają przy tym
zatwierdzenia przez właściwe organy.
3.
Każde UCITS określone w ust. 1 umieszcza w swoim prospekcie
oraz informacjach reklamowych wyraźne oświadczenie w sprawie
powyższego zezwolenia, ze wskazaniem państw członkowskich,
organów lokalnych lub międzynarodowych instytucji publicznych,
w których papiery wartościowe zamierza zainwestować lub już zainwes
towało ponad 35 % swoich aktywów.

Artykuł 55
1.
UCITS może nabyć jednostki UCITS lub innych przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania określonych w art. 50 ust. 1 lit. e), pod
warunkiem że nie więcej niż 10 % jego aktywów jest zainwestowanych
w jednostki jednego UCITS lub innego przedsiębiorstwa zbiorowego
inwestowania. Państwa członkowskie mogą podwyższyć ten limit do
maksymalnie 20 %.
2.
Inwestycje dokonane w jednostki przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania inne niż UCITS nie mogą przekraczać, łącznie, 30 %
aktywów UCITS.
Państwa członkowskie mogą, w przypadku gdy UCITS nabyło jednostki
innego UCITS lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, stanowić,
że aktywa danego UCITS lub innych przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania nie muszą być łączone do celów limitów ustanowionych
w art. 52.
3.
W przypadku gdy UCITS inwestuje w jednostki innego UCITS
lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które są zarządzane,
bezpośrednio lub w formie przekazania uprawnień, przez tę samą spółkę
zarządzającą lub przez inną spółkę, z którą spółka zarządzająca jest
powiązana poprzez wspólne zarządzanie lub kontrolę, lub poprzez
znaczny bezpośredni lub pośredni pakiet akcji, wówczas ta spółka
zarządzająca lub inna spółka nie pobiera opłat za subskrypcję lub
umorzenie z tytułu inwestycji UCITS w jednostki tego innego UCITS
lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.
UCITS, który inwestuje znaczną część swoich aktywów w inny UCITS
lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, ujawnia w swoim
prospekcie emisyjnym maksymalny poziom opłat administracyjnych,
które mogą być poniesione zarówno przez UCITS, jak i inne UCITS
lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, w które zamierza ono
zainwestować. UCITS wskazuje w swoim rocznym sprawozdaniu
maksymalną część opłat administracyjnych poniesionych zarówno
przez UCITS, jak i inne UCITS lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwes
towania, w które inwestuje.
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▼B
Artykuł 56
1.
Spółka inwestycyjna lub spółka zarządzająca działająca w związku
ze wszystkimi funduszami wspólnymi, którymi zarządza i które
podlegają zakresowi niniejszej dyrektywy, nie nabywa żadnych akcji
uprawniających do głosowania, które umożliwiłyby jej wywieranie istot
nego wpływu na emitenta.
Do czasu wprowadzenia dalszych przepisów koordynujących państwa
członkowskie biorą pod uwagę istniejące przepisy w prawie innych
państw członkowskich określające zasadę, o której mowa w akapicie
pierwszym.
2.

UCITS może nabyć nie więcej niż:

a) 10 % akcji bez prawa głosu danego emitenta;
b) 10 % papierów dłużnych danego emitenta;
c) 25 % jednostek danego UCITS lub innego przedsiębiorstwa zbioro
wego inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) i b); lub
d) 10 % instrumentów rynku pieniężnego danego emitenta.
Limity ustanowione w lit. b), c) i d) można pominąć przy nabywaniu,
jeżeli niemożliwe jest w tym momencie obliczenie sumy brutto
papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego lub sumy
netto emitowanych papierów wartościowych.
3.
Państwo członkowskie może zrezygnować ze stosowania prze
pisów ust. 1 i 2 w odniesieniu do:
a) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięż
nego emitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkow
skie lub jego władze lokalne;
b) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięż
nego emitowanych lub gwarantowanych przez państwo trzecie;
c) zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięż
nego emitowanych przez międzynarodowy organ o charakterze
publicznym, którego członkiem jest jedno lub więcej państw człon
kowskich;
d) będących w posiadaniu UCITS udziałów w kapitale spółki założonej
w państwie trzecim, inwestującej swoje aktywa głównie w papiery
wartościowe emitentów mających swoje statutowe siedziby w tym
państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa danego państwa taki
pakiet udziałów stanowi jedyny sposób, w jaki dane UCITS może
inwestować w papiery wartościowe emitowane w tym państwie;
e) będących w posiadaniu spółki inwestycyjnej lub spółek inwestycyj
nych udziałów w kapitale spółek zależnych zajmujących się
wyłącznie zarządzaniem, doradztwem lub wprowadzaniem do obrotu
w kraju, w którym znajduje się siedziba spółki zależnej, w odnie
sieniu do odkupu jednostek na wniosek ich posiadaczy, wyłącznie
w jego lub ich imieniu.
Odstępstwo, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego
ustępu, ma jednak zastosowanie tylko wtedy, jeżeli w swojej polityce
inwestycyjnej spółka z państwa trzeciego przestrzega limitów ustano
wionych w art. 52 i 55 oraz w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. W przy
padku przekroczenia limitów określonych w art. 52 i 55 stosuje się
odpowiednio art. 57.
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▼B
Artykuł 57
1.
Nie wymaga się przestrzegania przez UCITS limitów ustanowio
nych w niniejszym rozdziale, wykonując prawa subskrypcji związane ze
zbywalnymi papierami wartościowymi lub instrumentami rynku pienięż
nego, stanowiącymi część jego aktywów.
Przestrzegając zasady dywersyfikacji ryzyka, państwa członkowskie
mogą pozwolić UCITS, które dopiero niedawno uzyskały zezwolenie
na prowadzenie działalności, na odstępstwo od przepisów art. 52–55
przez okres sześciu miesięcy od daty uzyskania zezwolenia.
2.
Jeżeli limity określone w ust. 1 zostaną przekroczone z powodów
niezależnych od danego UCITS lub w wyniku wykonania praw
subskrybcji, wówczas UCITS przyjmuje jako priorytetowy cel w swoich
transakcjach sprzedaży poprawę tej sytuacji, uwzględniając interesy
posiadaczy swoich jednostek.

ROZDZIAŁ VIII
MODELE FUNDUSZY PODSTAWOWYCH I POWIĄZANYCH
SEKCJA 1

Zakres i zatwierdzenie
Artykuł 58
1.
UCITS powiązane jest to UCITS lub jego subfundusz, któremu
udzielono zgody na zainwestowanie, w drodze odstępstwa od art. 1 ust.
2 lit. a), art. 50, 52 i 55 oraz art. 56 ust. 2 lit. c), co najmniej 85 %
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa innego UCITS lub w jego
subfundusz („UCITS podstawowego”).
2.
UCITS powiązane może lokować do 15 % swoich aktywów
w jednej lub kilku z następujących pozycji:
a) pomocnicze aktywa płynne zgodnie z art. 50 ust. 2 akapit drugi;
b) finansowe instrumenty pochodne, które mogą być zastosowane
jedynie w celach zabezpieczających, zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. g)
i art. 51 ust. 2 i 3;
c) majątek ruchomy i nieruchomy, mający istotne znaczenie dla bezpośredniego prowadzenia jego działalności gospodarczej, jeżeli UCITS
jest spółką inwestycyjną.
Dla celów zgodności z art. 51 ust. 3 UCITS powiązane wylicza ogólne
ryzyko związane z finansowymi instrumentami pochodnymi poprzez
połączenie własnego ryzyka bezpośredniego zgodnie z lit. b) akapite
pierwszy albo:
a) z rzeczywistym ryzykiem UCITS podstawowego w stosunku do
pochodnych instrumentów finansowych, proporcjonalnie do inwe
stycji UCITS powiązanego w UCITS podstawowe; albo
b) z potencjalnym maksymalnym ryzykiem UCITS podstawowego
w stosunku do pochodnych instrumentów finansowych przewi
dzianym przez regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie,
proporcjonalnie do inwestycji UCITS powiązanego w UCITS
podstawowe.
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▼B
3.

UCITS podstawowe jest to UCITS lub jego subfundusz, które:

a) mają wśród posiadaczy swoich jednostek przynajmniej jeden UCITS
powiązany;
b) samo nie jest UCITS powiązanym; oraz
c) nie posiada jednostek UCITS powiązanego.
4.
W odniesieniu do UCITS podstawowego stosuje się poniższe
odstępstwa:
a) jeżeli UCITS podstawowe, które wśród posiadaczy swoich jednostek
ma co najmniej dwa UCITS powiązane, nie stosuje się art. 1 ust. 2
lit. a) i art. 3 lit. b), co pozostawia UCITS podstawowemu wybór
pozyskiwania kapitału od innych inwestorów;
b) jeżeli UCITS podstawowe nie pozyskuje kapitału od obywateli
w państwie członkowskim, w którym nie ma swojej siedziby, lecz
ma tylko jedno lub więcej UCITS powiązanych w tym państwie
członkowskim, nie stosuje się przepisów rozdziału XI i art. 108
ust. 1 akapit drugi.

Artykuł 59
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by inwestycje UCITS powią
zanego w dane UCITS podstawowe, które przekracza limit inwestycji
w jednostki innego UCITS określony w art. 55 ust. 1, podlegały uprzed
niemu zatwierdzeniu przez właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS powiązanego.
2.
UCITS powiązane jest informowane w terminie 15 dni roboczych
po przedłożeniu kompletu dokumentów, czy właściwe organy zatwier
dziły inwestycje tego UCITS powiązanego w UCITS podstawowe.
3.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
powiązanego zatwierdzają inwestycje, jeżeli UCITS powiązane, jego
depozytariusz i jego biegły rewident, a także UCITS podstawowe speł
niają wszystkie wymogi określone w niniejszym rozdziale. W takich
celach UCITS powiązane przedkłada właściwym organom swojego
macierzystego państwa członkowskiego następujące dokumenty:
a) regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie UCITS powiąza
nego i UCITS podstawowego;
b) prospekt emisyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów,
o których mowa w art. 78, dotyczące UCITS powiązanego i podsta
wowego;
c) umowę zawartą między UCITS powiązanym i podstawowym lub
wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa
w art. 60 ust. 1;
d) w stosownych przypadkach, przekazywane posiadaczom jednostek
informacje, o których mowa w art. 64 ust. 1;
e) jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają różnych depo
zytariuszy, umowę dotyczącą wymiany informacji przewidzianą
w art. 61 ust. 1, zawartą między depozytariuszami poszczególnych
UCITS;
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▼B
f) jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają różnych bieg
łych rewidentów, umowę dotyczącą wymiany informacji przewi
dzianą w art. 62 ust. 1, zawartą między biegłymi rewidentami
poszczególnych UCITS;
Jeżeli UCITS powiązane posiada siedzibę w innym państwie członkow
skim niż państwo członkowskie macierzyste UCITS podstawowego,
UCITS powiązane dostarcza również zaświadczenie wydane przez
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
podstawowego, że UCITS podstawowe jest UCITS, lub jego subfundu
szem, które spełnia warunki określone w art. 58 ust. 3 lit. b) i c).
UCITS powiązane przedkłada dokumenty w języku urzędowym lub
jednym z języków urzędowych macierzystego państwa członkowskiego
UCITS powiązanego lub w języku zatwierdzonym przez jego właściwe
organy.

SEKCJA 2

Wspólne przepisy dotyczące ucits powiązanego i podstawowego
Artykuł 60
1.
Państwa członkowskie wymagają, by UCITS podstawowe dostar
czyło UCITS powiązanemu wszelkie dokumenty i informacje, które to
drugie uzna za konieczne w celu spełnienia wymagań określonych
w niniejszej dyrektywie. W tym celu UCITS powiązane zawiera
umowę z UCITS podstawowym.
UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. 55
ust. 1 w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po
wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszym.
Umowa ta jest dostępna, na wniosek i nieodpłatnie, dla wszystkich
posiadaczy jednostek.
Jeżeli zarówno UCITS podstawowe, jak i UCITS powiązane zarządzane
są przez ten sam organ zarządzający, umowa może zostać zastąpiona
wewnętrznymi zasadami prowadzenia działalności zapewniającymi
zgodność z wymogami określonymi w niniejszym ustępie.
2.
UCITS podstawowe i powiązane podejmują odpowiednie środki
w celu koordynowania terminu swych kalkulacji i publikacji wartości
aktywów netto celem uniemożliwienia wykorzystania market timingu
w swych jednostkach w celach arbitrażowych.
3.
Bez uszczerbku dla art. 84, jeżeli UCITS podstawowe czasowo
zawiesza odkup, umarzanie lub subskrypcję swoich jednostek uczest
nictwa albo z własnej inicjatywy, albo też na wniosek właściwych
organów, każde z jego UCITS powiązanych jest uprawnione do zawie
szenia odkupu, umarzania lub subskrypcji swoich jednostek uczest
nictwa bez względu na warunki określone w art. 84 ust. 2 w tym
samym okresie co UCITS podstawowe.
4.
Jeżeli UCITS podstawowe ulega likwidacji, UCITS powiązane
również ulega likwidacji, chyba że właściwe organy jego macierzystego
państwa członkowskiego zatwierdzą:
a) zainwestowanie co najmniej 85 % aktywów UCITS powiązanego
w jednostki uczestnictwa innego UCITS podstawowego; lub
b) zmianę jego regulaminu funduszu lub dokumentów założycielskich
w celu umożliwienia UCITS powiązanemu przekształcenie się
w UCITS niebędące UCITS powiązanym.
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▼B
Bez uszczerbku dla szczegółowych krajowych przepisów dotyczących
likwidacji obowiązkowej, likwidacja UCITS podstawowego następuje
nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od chwili, kiedy poinfor
mowało wszystkich posiadaczy swoich jednostek i właściwe organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS powiązanych o podjęciu
wiążącej decyzji o likwidacji.
5.
Jeżeli UCITS podstawowe łączy się z innym UCITS lub zostaje
podzielone na dwa lub więcej UCITS, UCITS powiązane ulega likwi
dacji, chyba że właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego UCITS powiązanego zatwierdzą, że UCITS powiązane:
a) pozostaje UCITS powiązanym UCITS podstawowego lub innego
UCITS po połączeniu lub podziale UCITS podstawowego;
b) inwestuje co najmniej 85 % swoich aktywów w jednostki uczest
nictwa innego UCITS podstawowego, które nie powstało w wyniku
połączenia lub podziału; lub
c) zmienia swój regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie
w celu przekształcenia się w UCITS niebędące UCITS powiązanym.
Połączenie lub podział UCITS podstawowego może wejść w życie
wyłącznie pod warunkiem, że UCITS podstawowe udostępniło
wszystkim posiadaczom swoich jednostek i właściwym organom swoich
UCITS powiązanych informacje, o których mowa w art. 43, lub porów
nywalne z tymi, o których mowa w art. 43, w terminie 60 dni przed
proponowaną datą wejścia w życie.
Jeżeli właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
powiązanego nie zatwierdziły połączenia lub podziału zgodnie
z akapitem pierwszym lit. a), UCITS podstawowe umożliwia UCITS
powiązanemu odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek uczest
nictwa UCITS podstawowego przed wejściem w życie połączenia lub
podziału.
▼M1
6.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające:
▼B
a) treść umowy lub wewnętrzne zasady prowadzenia działalności,
o których mowa w ust. 1;
b) które ze środków, o których mowa w ust. 2, uważa się za odpo
wiednie;
c) procedury dotyczące zatwierdzeń wymaganych zgodnie z ust. 4
i 5 w przypadku likwidacji, połączenia lub podziału UCITS podsta
wowego.
▼M1

__________
7.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyj
mowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących umowy,
środków i procedur, o których mowa w ust. 6.
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▼M1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
SEKCJA 3

Depozytariusze i biegli rewidenci
Artykuł 61
1.
Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają różnych
depozytariuszy, państwa członkowskie wymagają, by depozytariusze ci
zawarli umowę dotyczącą wymiany informacji w celu zapewnienia
wypełnienia obowiązków przez obydwu depozytariuszy.
UCITS powiązane inwestuje w jednostki uczestnictwa UCITS podsta
wowego dopiero po wejściu w życie takiej umowy.
Spełniając wymogi określone w niniejszym rozdziale, ani depozytariusz
UCITS podstawowego, ani UCITS powiązanego nie może być uznany,
iż narusza on jakiekolwiek zasady ograniczające ujawnianie informacji
odnoszące się do ochrony, w przypadku gdy zasady te są określone
w umowie lub w jakimkolwiek przepisie ustawodawczym, wykonaw
czym lub administracyjnym; spełnienie tych wymogów nie powoduje
jakiejkolwiek odpowiedzialności takiego depozytariusza lub osoby
występującej w jego imieniu.
Państwa członkowskie wymagają, by UCITS powiązane lub, w stosow
nych przypadkach, spółka zarządzająca UCITS powiązanego jest odpo
wiedzialne za przekazywanie depozytariuszowi UCITS powiązanego
wszelkich informacji dotyczących UCITS podstawowego, niezbędnych
do wypełnienia obowiązków depozytariusza UCITS powiązanego.
2.
Depozytariusz UCITS podstawowego niezwłocznie informuje
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
podstawowego, UCITS powiązanego lub, w stosownych przypadkach,
spółkę zarządzającą i depozytariusza UCITS powiązanego o wszelkich
wykrytych przez niego nieprawidłowościach w odniesieniu do UCITS
podstawowego, które uznano za wywierające negatywny wpływ na
UCITS powiązane.
▼M1
3.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające dokładniej:
a) szczegółowe kwestie, które muszą zostać włączone do umowy,
o której mowa w ust. 1; oraz
b) rodzaje nieprawidłowości wspomnianych w ust. 2, które uznaje się
za mające negatywny wpływ na UCITS powiązane.
4.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyj
mowanych przez Komisję aktów delegowanych dotyczących umowy,
środków i rodzajów nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3.
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▼M1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 62
1.
Jeżeli UCITS podstawowe i powiązane mają różnych biegłych
rewidentów, państwa członkowskie wymagają, by wspomniani biegli
rewidenci zawarli umowę dotyczącą wymiany informacji w celu zapew
nienia wypełnienia obowiązków przez obydwu biegłych rewidentów,
łącznie z ustaleniami przyjętymi w celu spełnienia wymogów określo
nych w ust. 2.
UCITS powiązane inwestuje w jednostki uczestnictwa UCITS podsta
wowego dopiero po wejściu w życie takiej umowy.
2.
W swoim sprawozdaniu z audytu biegły rewident UCITS powią
zanego uwzględnia sprawozdanie z audytu UCITS podstawowego.
Jeżeli UCITS powiązane i UCITS podstawowe mają inne lata obrotowe,
biegły rewident UCITS podstawowego sporządza sprawozdanie ad hoc
w terminie, który obowiązuje UCITS powiązane.
Biegły rewident informuje w szczególności o wszelkich nieprawidłowo
ściach wykrytych w sprawozdaniu z audytu UCITS podstawowego oraz
o ich wpływie na UCITS powiązane.
3.
Spełniając wymogi określone w niniejszym rozdziale, ani biegły
rewident UCITS podstawowego, ani UCITS powiązanego nie może być
uznany, iż narusza on jakiekolwiek zasady ograniczające ujawnianie
informacji lub odnoszące się do ochrony, w przypadku gdy zasady te
są określone w umowie lub w jakimkolwiek przepisie ustawodawczym,
wykonawczym lub administracyjnym; spełnienie tych wymogów nie
powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności takiego depozytariusza lub
osoby występującej w jego imieniu.
▼M1
4.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające treść umowy, o której
mowa w ust. 1 akapit pierwszy.
▼B
SEKCJA 4

Informacje reklamowe i informacje obowiązkowo udostępniane przez
ucits powiązane
Artykuł 63
1.
Państwa członkowskie wymagają, by w uzupełnieniu informacji
przewidzianych w załączniku I tabela A prospekt emisyjny UCITS
powiązanego zawierał następujące informacje:
a) deklarację potwierdzającą, że dane UCITS powiązane jest UCITS
powiązanym określonego UCITS podstawowego i jako takie stale
inwestuje co najmniej 85 % swoich aktywów w jednostki uczest
nictwa tego UCITS podstawowego;
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▼B
b) informacje na temat tego, czy polityka inwestycyjna i cele inwesty
cyjne, w tym profil ryzyka, oraz wyniki UCITS powiązanego
i UCITS podstawowego są identyczne lub w jakim zakresie
i dlaczego się różnią, łącznie z opisem inwestycji zrealizowanych
zgodnie z art. 58 ust. 2;
c) krótki opis UCITS podstawowego, jego organizacji, polityki inwe
stycyjnej i celów inwestycyjnych, w tym profilu ryzyka, oraz wska
zanie, jak można uzyskać prospekt UCITS podstawowego;
d) streszczenie umowy zawartej między UCITS powiązanym i UCITS
podstawowym lub wewnętrznych zasad prowadzenia działalności
zgodnie z art. 60 ust. 1;
e) wskazówki na temat tego, w jaki sposób posiadacze jednostek mogą
otrzymać bliższe informacje dotyczące UCITS podstawowego oraz
umowy zawartej między UCITS powiązanym i UCITS podsta
wowym zgodnie z art. 60 ust. 1;
f) dane dotyczące wynagrodzenia lub zwrotu kosztów płaconego przez
UCITS powiązane z tytułu jego inwestycji w jednostki uczestnictwa
UCITS podstawowego, jak również łącznych opłat UCITS powiąza
nego i UCITS podstawowego; oraz
g) opis skutków podatkowych dla UCITS powiązanego w wyniku
inwestycji w UCITS podstawowe.
2.
Oprócz informacji przewidzianych w załączniku I tabela B, roczne
sprawozdanie UCITS powiązanego zawiera oświadczenie w sprawie
łącznych opłat UCITS powiązanego i UCITS podstawowego.
Roczne i półroczne sprawozdania UCITS powiązanego wskazują, jak
można uzyskać odpowiednio roczne i półroczne sprawozdania UCITS
podstawowego.
3.
Oprócz wymogów określonych w art. 74 i 82, UCITS powiązane
wysyła prospekt emisyjny, kluczowe informacje dla inwestorów,
o których mowa w art. 78, oraz wszelkie zmiany do nich, a także roczne
i półroczne sprawozdania UCITS podstawowego do właściwych
organów swojego macierzystego państwa członkowskiego.
4.
UCITS powiązane ujawnia we wszelkich odpowiednich informa
cjach reklamowych, że stale inwestuje co najmniej 85 % swoich
aktywów w jednostki uczestnictwa takiego UCITS podstawowego.
5.
Na wniosek inwestorów UCITS powiązane dostarcza im
nieodpłatnie drukowany egzemplarz prospektu emisyjnego oraz
półroczne sprawozdania UCITS podstawowego.

SEKCJA 5

Przekształcenie istniejącego ucits w ucits powiązane i zmiana ucits
podstawowego
Artykuł 64
1.
Jeżeli UCITS powiązane prowadzi już działalność jako UCITS,
w tym jako UCITS powiązane innego UCITS podstawowego, państwa
członkowskie wymagają, by udostępniało ono posiadaczom swoich
jednostek następujące informacje:
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▼B
a) oświadczenie, że właściwe organy macierzystego państwa członkow
skiego UCITS powiązanego zatwierdziły jego inwestycje w jednostki
uczestnictwa takiego UCITS podstawowego;

b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 78,
dotyczące UCITS powiązanego i UCITS podstawowego;

c) datę, począwszy od której UCITS powiązane zacznie inwestować
w UCITS podstawowe lub, jeżeli już w nie zainwestowało, datę
przekroczenia przez jego inwestycję limitu określonego w art. 55
ust. 1; oraz

d) oświadczenie, że posiadacze jednostek są uprawnieni do zażądania
w terminie 30 dni odkupienia lub umorzenia swoich jednostek bez
uiszczania jakichkolwiek opłat oprócz tych zachowanych przez
fundusz w celu pokrycia kosztów dezinwestycji; uprawnienie to
nabiera mocy od momentu udostępnienia przez UCITS powiązane
informacji, o których mowa w niniejszym ustępie.

Informacje te są udostępniane przynajmniej 30 dni przed datą, o której
mowa w akapicie pierwszym lit. c).

2.
W wypadku gdy w odniesieniu do UCITS powiązanego przepro
wadzono procedurę powiadamiania zgodnie z art. 93, informacje,
o których mowa w ust. 1, udostępniane są w języku urzędowym lub
w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego goszczącego
UCITS powiązane, lub też w języku zatwierdzonym przez właściwe
organy tego państwa. Za tłumaczenie odpowiedzialne jest UCITS
powiązane. Tłumaczenie to odzwierciedla wiernie treść oryginału.

3.
Państwa członkowskie zapewniają, by UCITS powiązane nie
inwestowało w jednostki danego UCITS podstawowego, przekraczając
limit, mający zastosowanie na mocy art. 55 ust. 1, przed upływem
okresu 30 dni, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi.

▼M1
4.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające:

a) format i sposób udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1;
lub

b) jeżeli UCITS powiązane przekazuje całość lub część swoich
aktywów UCITS podstawowemu w zamian za jego jednostki, proce
durę wyceny i audytu takiego wkładu rzeczowego oraz rolę w tym
procesie depozytariusza UCITS powiązanego.

5.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania dotyczą
cych przekazywania informacji EUNGiPW może opracowywać projekty
wykonawczych standardów technicznych w celu określenia warunków
stosowania przyjmowanych przez Komisję aktów delegowanych doty
czących formatu i sposobu udostępniania informacji oraz procedury,
o których mowa w ust. 4.
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▼M1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
SEKCJA 6

Obowiązki i właściwe organy
Artykuł 65
1.
UCITS powiązane monitoruje działalność UCITS podstawowego.
Podczas wykonywania tego obowiązku UCITS powiązane mogą opierać
się na informacjach i dokumentach otrzymywanych od UCITS podsta
wowego lub, w stosownych przypadkach, od jego spółki zarządzającej,
depozytariusza lub biegłego rewidenta, chyba że istnieją powody, by
wątpić w dokładność tych dokumentów i informacji.
2.
Jeżeli w związku z zainwestowaniem w jednostki uczestnictwa
UCITS podstawowego UCITS powiązane, jego spółka zarządzająca
lub jakakolwiek osoba działająca w imieniu UCITS powiązanego albo
jego spółki zarządzającej otrzymuje opłatę dystrybucyjną, prowizję lub
inną korzyść pieniężną, opłata ta, prowizja lub korzyść pieniężna jest
wpłacana na rzecz w aktywów UCITS powiązanego.

Artykuł 66
1.
UCITS podstawowe niezwłocznie informuje właściwe organy
swojego macierzystego państwa członkowskiego o każdym UCITS
powiązanym, które zainwestowało w jego jednostki uczestnictwa. Jeżeli
UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają siedziby w różnych
państwach członkowskich, właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS podstawowego informują niezwłocznie o takiej
inwestycji właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego
UCITS powiązanego.
2.
UCITS podstawowe nie pobiera opłat za subskrypcję lub
umorzenie w odniesieniu do inwestycji UCITS powiązanego w jednostki
uczestnictwa UCITS podstawowego lub ich zbycia.
3.
UCITS podstawowe zapewnia terminowe udostępnienie wszelkich
informacji, wymaganych zgodnie z niniejszą dyrektywą, innymi przepi
sami wspólnotowymi, obowiązującym prawem krajowym, regulaminem
funduszu lub dokumentami założycielskimi, UCITS powiązanemu lub,
w stosownych przypadkach, jego spółce zarządzającej, a także
właściwym organom, depozytariuszowi i biegłemu rewidentowi
UCITS powiązanego.

Artykuł 67
1.
Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają siedziby
w tym samym państwie członkowskim, właściwe organy niezwłocznie
informują UCITS powiązane o wszelkich decyzjach, środkach, stwier
dzeniu niespełniania warunków niniejszego rozdziału lub jakichkolwiek
informacjach przekazanych zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do
UCITS podstawowego lub, w stosownych przypadkach, jego spółki
zarządzającej, depozytariusza lub biegłego rewidenta.
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▼B
2.
Jeżeli UCITS podstawowe i UCITS powiązane mają siedziby
w różnych państwach członkowskich, właściwe organy macierzystego
państwa członkowskiego UCITS podstawowego niezwłocznie informują
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS powią
zanego o wszelkich decyzjach, środkach, stwierdzeniu niespełniania
warunków niniejszego rozdziału lub jakichkolwiek informacjach prze
kazanych zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do UCITS podstawo
wego lub, w stosownych przypadkach, jego spółki zarządzającej, depo
zytariusza lub biegłego rewidenta. Właściwy organ macierzystego
państwa członkowskiego UCITS powiązanego niezwłocznie przekazuje
te informacje UCITS powiązanemu.

ROZDZIAŁ IX
OBOWIĄZKI

DOTYCZĄCE INFORMACJI, JAKIE
UDOSTĘPNIANE INWESTOROM

MAJĄ

BYĆ

SEKCJA 1

Publikacja prospektu emisyjnego i sprawozdań okresowych
Artykuł 68
1.
Spółka inwestycyjna oraz – w odniesieniu do każdego z funduszy
wspólnych, którymi zarządza – spółka zarządzająca publikują następu
jące dokumenty:
a) prospekt emisyjny;
b) sprawozdanie roczne za każdy rok obrotowy; oraz
c) półroczne sprawozdanie obejmujące sześć pierwszych miesięcy roku
obrotowego.
2.
Sprawozdania roczne i półroczne są publikowane w następujących
terminach, licząc od zakończenia okresu, którego dotyczą:
a) w czasie czterech miesięcy w przypadku sprawozdania rocznego; lub
b) w czasie dwóch miesięcy w przypadku sprawozdania półrocznego.

Artykuł 69
1.
Prospekt emisyjny zawiera informacje niezbędne inwestorom
w celu wyrobienia sobie poglądu na temat proponowanych im inwe
stycji i, w szczególności, ryzyka z nimi związanego.
Prospekt zawiera, niezależnie od instrumentów, w które dokonywane są
inwestycje, jasne i zrozumiałe wyjaśnienie profilu ryzyka funduszu.
▼M4
Prospekt emisyjny zawiera:
a) szczegółowe informacje na temat dotychczasowej polityki wynagro
dzeń, w tym – choć nie tylko – opis sposobu obliczania wynagro
dzeń i świadczeń, dane dotyczące tożsamości osób odpowiedzial
nych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komi
tetu ds. wynagrodzeń, w przypadku gdy taki komitet istnieje; albo
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▼M4
b) skrótowe przedstawienie polityki wynagrodzeń oraz oświadczenie
wskazujące, że szczegółowe informacje na temat dotychczasowej
polityki wynagrodzeń, w tym – choć nie tylko – opis sposobu obli
czania wynagrodzeń i świadczeń, dane dotyczące tożsamości osób
odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń,
w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń, w przypadku gdy taki
komitet istnieje, są dostępne na stronie internetowej, wraz z odniesie
niem do takiej strony internetowej, oraz że egzemplarz papierowy
zostanie udostępniony bezpłatnie na żądanie.
▼B
2.
Prospekt emisyjny zawiera przynajmniej informacje przewidziane
w załączniku I tabela A, o ile informacje te nie pojawiają się wcześniej
w regulaminie funduszu lub dokumentach założycielskich, załączonych
do prospektu emisyjnego zgodnie z art. 71 ust. 1.
3.
Sprawozdanie roczne zawiera bilans lub zestawienie aktywów
i pasywów, szczegółowe rozliczenie dochodów i zysków na rok obro
towy, sprawozdanie dotyczące działalności w roku obrotowym i inne
informacje przewidziane w załączniku I tabela B, jak również wszelkie
istotne informacje, które umożliwią inwestorom wyrobienie sobie
poglądu w sprawie rozwoju działalności UCITS i jego wyników.
▼M4
Sprawozdanie roczne zawiera również:
a) całkowitą kwotę wynagrodzeń za dany rok obrotowy, w podziale na
wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane przez spółkę zarządzającą
i przez spółkę inwestycyjną swoim pracownikom, liczbę benefi
cjentów oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie kwoty wypła
cone bezpośrednio przez samo UCITS, w tym wszelkie opłaty za
wyniki;
b) zbiorczą kwotę wynagrodzeń w podziale na kategorie pracowników
lub innych członków personelu, o czym mowa w art. 14a ust. 3;
c) opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń;
d) wynik przeglądów, o których mowa w art. 14b ust. 1 lit. c) i d),
w tym wszelkie nieprawidłowości, jakie wystąpiły;
e) istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń.
▼B
4.
Półroczne sprawozdanie zawiera co najmniej informacje przewi
dziane w sekcjach I–IV załącznika I tabela B. W przypadku gdy UCITS
wypłaciło lub proponuje wypłacenie dywidendy tymczasowej, liczby
muszą wskazywać wyniki w danym półroczu, po potrąceniu podatku
i wypłaconą lub zaproponowaną dywidendę tymczasową.
▼M1
5.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia przepisów dotyczących zawartości
prospektu emisyjnego, sprawozdania rocznego oraz sprawozdania
półrocznego, określonej w załączniku I, jak również formatu tych doku
mentów.
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▼M1
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼B
Artykuł 70
1.
Prospekt emisyjny wskazuje, w które kategorie aktywów UCITS
jest uprawniony do inwestowania. Prospekt podaje, czy transakcje
w finansowe instrumenty pochodne są dozwolone; w takim przypadku
zawiera wyraźne oświadczenie wskazujące, czy te czynności mogą być
prowadzone w celu zabezpieczenia lub w celu osiągnięcia celów inwe
stycji, oraz możliwy wpływ wykorzystania finansowych instrumentów
pochodnych na profil ryzyka.

2.
Jeśli UCITS inwestuje zasadniczo w jakąkolwiek kategorię
aktywów określonych w art. 50, inną niż zbywalne papiery wartościowe
lub instrumenty rynku pieniężnego, lub gdy UCITS odzwierciedla
indeks giełdowy lub papierów dłużnych zgodnie z art. 53, jego prospekt
emisyjny oraz, w stosownych przypadkach, informacje reklamowe
zawierają wyraźne stwierdzenie zwracające uwagę na politykę inwesty
cyjną.

3.
Jeśli wartość aktywów netto UCITS może wykazywać wysoką
niestabilność ze względu na skład jego portfela lub techniki zarządzania
portfelem, które mogą być stosowane, prospekt emisyjny oraz,
w stosownych przypadkach, informacje reklamowe zawierają wyraźne
stwierdzenie zwracające uwagę na tę cechę.

4.
Na wniosek inwestora spółka zarządzająca udostępnia również
dodatkowe informacje dotyczące limitów ilościowych, które mają zasto
sowanie w zarządzaniu ryzykiem UCITS, wybranych w tym celu metod
oraz aktualnego rozwoju ryzyka i dochodów w przypadku głównych
kategorii instrumentów inwestycji.

Artykuł 71
1.
Regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie spółek inwe
stycyjnych stanowią integralną część prospektu emisyjnego i są do
niego załączane.

2.
Dokumenty określone w ust. 1 nie muszą jednakże być załączone
do prospektu emisyjnego, pod warunkiem że inwestor zostanie poinfor
mowany, że na jego żądanie dokumenty te zostaną mu przesłane lub
będzie powiadomiony o miejscu, w którym – w każdym państwie
członkowskim, w którym jednostki uczestnictwa są wprowadzane do
obrotu – będzie miał do nich wgląd.

Artykuł 72
Zasadnicze elementy prospektu emisyjnego są aktualizowane.
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▼B
Artykuł 73
Informacje księgowe podawane w sprawozdaniu rocznym są spraw
dzone przez jedną lub więcej osób uprawnionych na mocy prawa do
sprawdzania ksiąg rachunkowych na podstawie dyrektywy 2006/43/WE.
Sprawozdanie biegłych rewidentów, włącznie ze wszystkimi uwagami,
zostaje przedrukowane w całości w sprawozdaniu rocznym.

Artykuł 74
UCITS przesyłają właściwym organom macierzystego państwa człon
kowskiego UCITS swoje prospekty emisyjne i dane na temat zmian do
nich wprowadzonych, jak również roczne i półroczne sprawozdania. Na
wniosek UCITS przekazuje tę dokumentację właściwym organom
macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej.

Artykuł 75
Prospekt emisyjny i ostatnie opublikowane roczne i półroczne
1.
sprawozdanie są na żądanie bezpłatnie udostępniane inwestorom.
2.
Prospekt emisyjny może być udostępniany na trwałym nośniku
informacji lub za pośrednictwem strony internetowej. Na wniosek
inwestorom dostarczany jest nieodpłatnie egzemplarz drukowany.
3.
Roczne i półroczne sprawozdania udostępniane są inwestorom
w sposób określony w prospekcie emisyjnym i w kluczowych informa
cjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78. Jednakże na wniosek
inwestorom dostarczany jest nieodpłatnie drukowany egzemplarz rocz
nych i półrocznych sprawozdań.
▼M1
4.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające konkretne warunki,
które muszą zostać spełnione w przypadku udostępniania prospektu
emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem
strony internetowej, która nie stanowi trwałego nośnika informacji.
▼B
SEKCJA 2

Publikacja innych informacji
Artykuł 76
Każde UCITS, w odpowiedni sposób, podaje do wiadomości publicznej
informacje na temat ceny emisji, sprzedaży, odkupu lub umorzenia
jednostek za każdym razem, gdy je emituje, sprzedaje, odkupuje lub
umarza, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
Właściwe organy mogą jednakże wyrazić zgodę na publikowanie tych
informacji przez UCITS tylko raz w miesiącu, pod warunkiem że takie
odstępstwo pozostaje bez uszczerbku dla interesów posiadaczy jedno
stek.
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▼B
Artykuł 77
Wszystkie informacje reklamowe dla inwestorów są w sposób niebu
dzący wątpliwości oznaczone jako takie informacje. Informacje te są
uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd. W szczególności we wszel
kich informacjach reklamowych, zawierających zaproszenie do nabycia
jednostek uczestnictwa UCITS, wraz ze szczegółowymi informacjami
o UCITS, nie przekazuje się treści, które są sprzeczne ze znaczeniem
informacji zawartych w prospekcie emisyjnym i w kluczowych infor
macjach dla inwestorów, o których mowa w art. 78, lub umniejszają to
znaczenie. Informują one o istnieniu prospektu emisyjnego oraz
o dostępności kluczowych informacji dla inwestorów, o których
mowa w art. 78. Określają one także, gdzie i w jakim języku inwestorzy
lub potencjalni inwestorzy mogą otrzymać takie informacje lub doku
menty lub w jaki sposób mogą uzyskać do nich dostęp.

SEKCJA 3

Kluczowe informacje dla inwestorów
Artykuł 78
1.
Państwa członkowskie wymagają, by spółka inwestycyjna oraz –
w odniesieniu do każdego z funduszy wspólnych, którymi zarządza –
spółka zarządzająca sporządzały krótki dokument zawierający kluczowe
informacje dla inwestorów. W niniejszej dyrektywie dokument ten jest
określany jako „kluczowe informacje dla inwestorów”. Fraza „kluczowe
informacje dla inwestorów” jest w wyraźny sposób umieszczona na tym
dokumencie w jednym z języków, o których mowa w art. 94 ust. 1 lit. b).
2.
Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają odpowiednie
informacje o podstawowych cechach danego UCITS, które muszą
zostać przedstawione inwestorom, tak aby mogli oni zrozumieć
charakter oraz ryzyko związane z oferowanym im produktem inwesty
cyjnym oraz, w konsekwencji, podjąć świadome decyzje inwestycyjne.
3.
Kluczowe informacje dla inwestorów dostarczają informacje na
temat następujących podstawowych cech w odniesieniu do danego
UCITS:
▼M4
a) identyfikację UCITS oraz organu właściwego dla UCITS;
▼B
b) krótki opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych;
c) przedstawienie dotychczasowych wyników lub, w stosownych przy
padkach, scenariusze wyników;
d) koszty i odnośne opłaty; oraz
e) profil ryzyka/zysku inwestycji, w tym stosowne wskazówki doty
czące ryzyka związanego z inwestycjami w danym UCITS oraz
odpowiednie ostrzeżenie.
Wspomniane kluczowe informacje powinny być podane w formie
zrozumiałej dla inwestorów bez konieczności odniesień do innych doku
mentów.
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▼B
4.
Kluczowe informacje dla inwestorów jasno wskazują, gdzie i w jaki
sposób można uzyskać dodatkowe informacje na temat oferowanych
inwestycji, w tym, między innymi, gdzie i w jaki sposób można, na
wniosek w każdej chwili i bezpłatnie otrzymać prospekt emisyjny,
a także język, w jakim takie informacje są dostępne dla inwestorów.
▼M4
Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają również oświadczenie
wskazujące, że szczegółowe informacje na temat dotychczasowej poli
tyki wynagrodzeń, w tym – choć nie tylko – opis sposobu obliczania
wynagrodzeń i świadczeń, dane dotyczące tożsamości osób odpowie
dzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład
komitetu ds. wynagrodzeń, w przypadku gdy taki komitet istnieje, są
dostępne na stronie internetowej, wraz z odniesieniem do takiej strony
internetowej, oraz że egzemplarz papierowy zostanie udostępniony
bezpłatnie na żądanie.
▼B
5.
Kluczowe informacje dla inwestorów są napisane zwięźle, bez
sformułowań z języka specjalistycznego. Są one przedstawiane w jedno
litym formacie umożliwiającym porównanie oraz w sposób, który
pozwala na ich zrozumienie przez inwestorów prywatnych.
6.
Kluczowe informacje dla inwestorów są wykorzystywane bez
wprowadzania do nich zmian lub ich uzupełniania, z wyjątkiem tłuma
czenia, we wszystkich państwach członkowskich, w których powiado
miono o wprowadzaniu do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS
zgodnie z art. 93.
▼M1
7.
Komisja przyjmuje, w formie aktów delegowanych ►M4 zgodnie
z art. 112a ◄, środki określające:
a) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych informacji dla
inwestorów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 i które muszą być
udostępniane inwestorom;
b) szczegółową i wyczerpującą zawartość kluczowych informacji dla
inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom w następują
cych przypadkach szczególnych:
(i) w przypadku UCITS posiadających różne subfundusze,
kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostęp
niane inwestorom nabywającym jednostki poszczególnych
subfunduszy, w tym na temat sposobu zmiany jednego subfun
duszu na drugi oraz kosztów z tym związanych;
(ii) w przypadku UCITS oferujących różne kategorie jednostek –
kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostęp
niane inwestorom nabywającym poszczególne kategorie jedno
stek;
(iii) w przypadku modeli typu fundusz funduszy, kluczowe infor
macje dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwes
torom nabywającym jednostki UCITS inwestującego w inne
UCITS lub inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania,
o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. e);
(iv) w przypadku modeli funduszy podstawowych i powiązanych,
kluczowe informacje dla inwestorów, które muszą być udostęp
niane inwestorom nabywającym jednostki UCITS powiązanego;
oraz
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▼M1
(v) w przypadku UCITS strukturyzowanych, UCITS z ochroną
kapitału lub innych podobnych UCITS, kluczowe informacje
dla inwestorów, które muszą być udostępniane inwestorom
w związku ze szczególnymi cechami takich UCITS; oraz
c) szczególne informacje o określonych w ust. 5 formacie i sposobie
przedstawiania kluczowych informacji dla inwestorów, które muszą
być udostępniane inwestorom.
8.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu określenia warunków stosowania przyj
mowanych przez Komisję zgodnie z ust. 7 aktów delegowanych doty
czących informacji, o których mowa w ust. 3.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 79
1.
Kluczowe informacje dla inwestorów stanowią informacje udzie
lane przed zawarciem umowy. Są one uczciwe, jasne i niewprowadza
jące w błąd. Są one spójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyj
nego.
2.
Państwa członkowskie zapewniają, by nikt nie ponosił odpowie
dzialności cywilnej wyłącznie na podstawie kluczowych informacji dla
inwestorów, w tym ich tłumaczenia, chyba że wprowadzają one w błąd,
są nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu
emisyjnego. Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają wyraźne
ostrzeżenie w tym zakresie.

Artykuł 80
1.
Państwa członkowskie wymagają, by spółka inwestycyjna oraz –
w odniesieniu do każdego z funduszy wspólnych, którymi zarządza –
spółka zarządzająca, które sprzedają inwestorom jednostki UCITS
bezpośrednio lub przez inną osobę fizyczną lub prawną, która działa
w ich imieniu i za którą ponoszą pełną i bezwarunkową odpowiedzial
ność, dostarczały inwestorom kluczowe informacje dla inwestorów na
temat tego UCITS w odpowiednim terminie przed proponowanym
nabyciem przez inwestorów jednostek danego UCITS.
2.
Państwa członkowskie wymagają, by spółka inwestycyjna oraz –
w odniesieniu do każdego z funduszy wspólnych, którymi zarządza –
spółka zarządzająca, które nie sprzedają inwestorom jednostek UCITS
bezpośrednio lub przez osobę, która działa w ich imieniu i za którą
ponoszą pełną i bezwarunkową odpowiedzialność wobec inwestorów,
dostarczały na żądanie kluczowych informacji dla inwestorów produ
centom lub pośrednikom, którzy sprzedają inwestorom inwestycje
w takie UCITS lub w produkty oferujące możliwość inwestowania
w takie UCITS lub którzy doradzają im w tym zakresie. Państwa człon
kowskie wymagają, by pośrednicy, którzy sprzedają inwestorom inwe
stycje w takie UCITS lub którzy doradzają im w tym zakresie, dostar
czali swoim klientom lub potencjalnym klientom kluczowe informacje
dla inwestorów.
3.
Kluczowe informacje dla inwestorów dostarczane są inwestorom
nieodpłatnie.
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Artykuł 81
1.
Państwa członkowskie zezwalają spółkom inwestycyjnym oraz –
w odniesieniu do każdego z funduszy wspólnych, którymi zarządzają –
spółkom zarządzającym na dostarczanie kluczowych informacji dla
inwestorów na trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony
internetowej. Jednakże na wniosek inwestorom dostarczany jest
nieodpłatnie egzemplarz drukowany.
Ponadto na stronie internetowej spółki inwestycyjnej lub zarządzającej
należy udostępnić zaktualizowaną wersję kluczowych informacji dla
inwestorów.
▼M1
2.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające konkretne warunki,
które muszą zostać spełnione w przypadku dostarczania kluczowych
informacji dla inwestorów na trwałym nośniku innym niż papier lub
za pośrednictwem strony internetowej, która nie stanowi trwałego
nośnika.
▼B
Artykuł 82
1.
UCITS przesyłają dotyczące ich kluczowe informacje dla inwes
torów oraz zmiany do nich do właściwych organów swojego macierzys
tego państwa członkowskiego.
2.
Zasadnicze elementy kluczowych informacji dla inwestorów są
aktualizowane.

ROZDZIAŁ X
OGÓLNE OBOWIĄZKI UCITS

Artykuł 83
1.

Następujące podmioty nie mogą zaciągać pożyczek:

a) spółka inwestycyjna;
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w imieniu funduszu
wspólnego.
UCITS może jednak pozyskiwać obcą walutę poprzez zaciąganie poży
czek typu „back-to-back”.
2.
W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, państwo członkowskie
może zezwolić UCITS na zaciągnięcie pożyczki, pod warunkiem że
takie zaciągnięcie pożyczki:
a) ma charakter tymczasowy i stanowi:
— w przypadku spółki inwestycyjnej – nie więcej niż 10 % jej
aktywów, lub
— w przypadku funduszu wspólnego – nie więcej niż 10 % wartości
funduszu; lub
b) ma na celu umożliwienie nabycia majątku nieruchomego mającego
istotne znaczenie dla bezpośredniego prowadzenia jej przedsiębior
stwa i stanowi, w przypadku spółki inwestycyjnej, nie więcej niż
10 % jej aktywów.
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W przypadku gdy UCITS ma zezwolenie na zaciągnięcie pożyczki na
podstawie lit. a) i b), takie zaciągnięcie pożyczki w żadnym razie nie
przekracza 15 % całkowitej wartości jej aktywów.
▼M1
3.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia wymogów wynikających z niniejszego
artykułu dotyczących zaciągania pożyczek.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 84
1.
UCITS odkupuje lub umarza swoje jednostki na żądanie każdego
z posiadaczy jednostek uczestnictwa.
2.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

a) UCITS może, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym,
regulaminem funduszu lub dokumentami założycielskimi spółki
inwestycyjnej, czasowo zawiesić odkup lub umorzenie swoich jedno
stek;
b) macierzyste państwa członkowskie UCITS mogą pozwolić swoim
właściwym organom zażądać zawieszenia odkupu lub umorzenia
jednostek w interesie posiadaczy jednostek lub w interesie publicz
nym.
Tymczasowe zawieszenie, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a)
przewiduje się tylko w wyjątkowych przypadkach, w których wymagają
tego okoliczności, i w wypadku gdy zawieszenie jest uzasadnione
z uwagi na interesy posiadaczy jednostek.
3.
W przypadku tymczasowego zawieszenia na mocy ust. 2 lit. a)
UCITS niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji właściwe organy
swojego macierzystego państwa członkowskiego oraz właściwe organy
wszystkich państw członkowskich, w których prowadzi obrót swoimi
jednostkami.
▼M1
4.
W celu zapewnienia spójnej harmonizacji niniejszego artykułu
EUNGiPW może opracowywać projekty regulacyjnych standardów
technicznych w celu określenia warunków, jakie musi spełnić UCITS
po przyjęciu czasowego zawieszenia odkupu lub umorzenia jednostek
UCITS, o którym mowa w ust. 2 lit. a), po podjęciu decyzji o zawie
szeniu.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art.
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 85
Zasady wyceny aktywów oraz zasady obliczania ceny sprzedaży lub
kursu emisji oraz ceny odkupu lub umorzenia jednostek UCITS są
zawarte w mających zastosowanie przepisach prawa krajowego, w regu
laminie funduszu lub w dokumentach założycielskich spółki inwestycyj
nej.
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Artykuł 86
Dystrybucja zysków funduszu oraz reinwestycja zysku UCITS dokony
wane są zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach prawa albo w regu
laminie funduszu lub w dokumentach założycielskich spółki inwestycyj
nej.
Artykuł 87
Jednostka UCITS nie jest emitowana dopóki równowartość jej ceny
emisyjnej netto nie zostanie pokryta w zwyczajowo przyjętym terminie.
Nie wyklucza to możliwości rozprowadzania jednostek bezpłatnych.
Artykuł 88
Bez uszczerbku dla stosowania art. 50 lub 51, następujące
1.
podmioty nie mogą udzielać pożyczek w imieniu osoby trzeciej:
a) spółka inwestycyjna;
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w imieniu funduszu
wspólnego.
2.
Przepisy ust. 1 nie stanowią przeszkody dla nabywania przez te
przedsiębiorstwa zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów
rynku pieniężnego lub innych instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 50 ust. 1 lit. e), g) i h), które nie są całkowicie opłacone.
Artykuł 89
Następujące podmioty nie mogą prowadzić niepokrytej sprzedaży
zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego
lub innych instrumentów finansowych określonych w art. 50 ust. 1 lit.
e), g) i h):
a) spółka inwestycyjna;
b) spółka zarządzająca lub depozytariusz działający w imieniu funduszu
wspólnego.
Artykuł 90
Przepisy prawa macierzystego państwa członkowskiego UCITS lub
regulamin funduszu określają wynagrodzenie i wydatki, jakie spółka
zarządzająca ma prawo ustalać dla funduszu wspólnego, jak również
metodę obliczania takiego wynagrodzenia.
Przepisy prawa lub dokumenty założycielskie spółki inwestycyjnej okre
ślają charakter kosztów, jakie spółka ma ponosić.
ROZDZIAŁ XI
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UCITS WPROWADZAJĄ
CYCH SWOJE JEDNOSTKI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
INNYCH NIŻ TE, W KTÓRYCH MAJĄ SWOJE SIEDZIBY

Artykuł 91
1.
Państwa członkowskie goszczące UCITS zapewniają, by UCITS
mogło prowadzić obrót swoimi jednostkami na ich terytorium po doko
naniu powiadomienia zgodnie z art. 93.
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2.
Państwa członkowskie goszczące UCITS nie nakładają żadnych
dodatkowych wymogów lub procedur administracyjnych na UCITS,
o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do zakresu niniejszej dyrek
tywy.
3.
Państwa członkowskie zapewniają łatwy dostęp na odległość i za
pośrednictwem środków elektronicznych do pełnych informacji na temat
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które nie
są objęte zakresem niniejszej dyrektywy, a które są szczególnie istotne
w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu na ich terytorium
jednostek uczestnictwa UCITS posiadających swoją siedzibę w innym
państwie członkowskim. Państwa członkowskie zapewniają, by infor
macje te były dostępne w języku zwyczajowo używanym w dziedzinie
finansów międzynarodowych, a także aby były one jasne, niebudzące
wątpliwości i aktualne.
4.
Do celów niniejszego rozdziału pojęcie UCITS obejmuje jego
subfundusze.

Artykuł 92
UCITS, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administ
racyjnymi obowiązującymi w państwie członkowskim, gdzie ich
jednostki są wprowadzane do obrotu, podejmują środki niezbędne do
stworzenia w tym państwie członkowskim ułatwień dla dokonywania
płatności na rzecz posiadaczy jednostek, odkupu lub umorzenia jedno
stek oraz udostępniania informacji, do których dostarczania UCITS są
zobowiązane.

Artykuł 93
1.
Jeżeli UCITS zaproponuje wprowadzenie do obrotu swoich jedno
stek uczestnictwa w państwie członkowskim innym niż jego macierzyste
państwo członkowskie, przedkłada najpierw powiadomienie w formie
pisemnej właściwym organom swojego macierzystego państwa człon
kowskiego.
Powiadomienie zawiera informacje na temat zasad wprowadzania do
obrotu jednostek uczestnictwa UCITS w goszczącym państwie człon
kowskim, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem kategorii
jednostek. W świetle art. 16 ust. 1 powinno ono zawierać wskazanie,
że jednostki UCITS są wprowadzane do obrotu przez spółkę zarządza
jącą UCITS.
Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, UCITS załącza
2.
najnowszą wersję następujących dokumentów:
a) regulamin funduszu lub dokumenty założycielskie, prospekt
emisyjny, oraz, w stosownych przypadkach, ostatnie sprawozdanie
roczne i ewentualne późniejsze sprawozdanie półroczne, przetłuma
czone zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. c) i d); oraz
b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 78,
przetłumaczone zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. b) i d).
3.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
weryfikują, czy dokumenty przedłożone przez UCITS zgodnie z ust. 1
i 2 są kompletne.
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Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS, nie
później niż 10 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia, przekazują
kompletne dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kompletną
dokumentację określoną w ust. 2, właściwym organom państwa człon
kowskiego, w którym UCITS proponuje wprowadzanie do obrotu
swoich jednostek. Do dokumentów załączają one zaświadczenie
potwierdzające, że UCITS spełnia warunki określone niniejszą dyrek
tywą.
Po przekazaniu dokumentów właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego UCITS niezwłocznie powiadamiają UCITS o ich prze
kazaniu. UCITS może wejść na rynek w goszczącym państwie człon
kowskim od daty tego powiadomienia.
4.
Państwa członkowskie zapewniają, by powiadomienie w formie
pisemnej, o którym mowa w ust. 1, oraz zaświadczenie, o którym
mowa w ust. 3, zostały przedłożone w języku zwyczajowo używanym
w dziedzinie finansów międzynarodowych, chyba że macierzyste
państwo członkowskie UCITS i państwo członkowskie goszczące
UCITS uzgodnią, iż powiadomienie w formie pisemnej oraz zaświad
czenie będą przedkładane w języku urzędowym obu państw członkow
skich.
5.
Państwa członkowskie zapewniają, by elektroniczne przekazy
wanie i składanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, było akcep
towane przez ich właściwe organy.
6.
W ramach procedury powiadamiania ustanowionej w niniejszym
artykule właściwe organy państwa członkowskiego, w którym UCITS
proponuje wprowadzać do obrotu swoje jednostki, nie żądają żadnych
dodatkowych dokumentów, certyfikatów i informacji innych niż te
określone w niniejszym artykule.
7.
Macierzyste państwo członkowskie UCITS dopilnowuje, by
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS miały
elektroniczny dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz,
w stosownych przypadkach, do ich tłumaczeń. Dopilnowuje ono także,
by UCITS aktualizowało te dokumenty i ich tłumaczenia. UCITS
powiadamia właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego
o wszelkich zmianach wprowadzonych do dokumentów, o których
mowa w ust. 2, i podaje, gdzie można znaleźć te dokumenty w formie
elektronicznej.
8.
W przypadku zmiany informacji dotyczących zasad zbywania,
przekazanych w powiadomieniu zgodnie z ust. 1, lub zmiany kategorii
jednostek wprowadzanych do obrotu UCITS pisemnie powiadamia o tej
zmianie właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego przed
wprowadzeniem tej zmiany.

Artykuł 94
1.
W przypadku gdy UCITS wprowadza do obrotu swoje jednostki
w państwie członkowskim goszczącym UCITS, to udostępnia ono
inwestorom na terytorium tego państwa członkowskiego wszystkie
informacje i dokumenty, które na mocy rozdziału IX zobowiązane jest
udostępniać inwestorom w swoim macierzystym państwie członkow
skim.
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Takie informacje i dokumenty są udostępniane inwestorom zgodnie
z następującymi przepisami:
a) bez uszczerbku dla przepisów rozdziału IX, takie informacje lub
dokumenty udostępniane są inwestorom w sposób określony przepi
sami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa
członkowskiego goszczącego UCITS;
b) kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 78,
tłumaczone są na język urzędowy lub na jeden z języków urzędo
wych państwa członkowskiego goszczącego UCITS, lub też na język
zatwierdzony przez właściwe organy tego państwa członkowskiego;
c) informacje lub dokumenty inne niż kluczowe informacje dla inwes
torów, o których mowa w art. 78, tłumaczone są, według uznania
UCITS, na język urzędowy lub na jeden z języków urzędowych
państwa członkowskiego goszczącego UCITS, lub też na język
zatwierdzony przez właściwe organy tego państwa członkowskiego
lub na język zwyczajowo używany w dziedzinie finansów między
narodowych; oraz
d) za tłumaczenie informacji lub dokumentów określonych w lit. b) i c)
odpowiada UCITS i tłumaczenie to odzwierciedla wiernie treść
oryginalnych informacji.
2.
Wymogi określone w ust. 1 obejmują również wszelkie zmiany
wprowadzone do informacji i dokumentów wymienionych w ust. 1.
3.
Częstotliwość publikowania ceny emisji, sprzedaży, ponownego
odkupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa UCITS zgodnie z art.
76 podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym
macierzystego państwa członkowskiego UCITS.
▼M1
Artykuł 95
1.
Komisja może przyjmować, w formie aktów delegowanych
►M4 zgodnie z art. 112a ◄, środki określające:
a) zakres informacji, o których mowa w art. 91 ust. 3;
b) ułatwienie właściwym organom państwa członkowskiego goszczą
cego UCITS dostępu do informacji lub dokumentów, o których
mowa w art. 93 ust. 1, 2 i 3 zgodnie z art. 93 ust. 7.
2.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania art. 93
EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych standardów
technicznych w celu określenia:
a) formatu i treści standardowego modelu powiadomienia w formie
pisemnej stosowanego przez UCITS do celów powiadomienia,
o którym mowa w art. 93 ust. 1 łącznie ze wskazaniem, do których
dokumentów odnosi się tłumaczenie;
b) formy i treści standardowego modelu zaświadczenia stosowanego
przez właściwe organy państw członkowskich, przewidzianego
w art. 93 ust. 3;
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c) procedury wymiany informacji oraz wykorzystywania łączności elek
tronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania zgodnie
z art. 93.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 96
Do celów prowadzonej przez siebie działalności UCITS może używać
tego samego odniesienia do swojej formy prawnej (jak np. spółka inwe
stycyjna lub fundusz wspólny) w swojej nazwie w państwie członkow
skim goszczącym UCITS, jakiej używa w swoim macierzystym
państwie członkowskim.

ROZDZIAŁ XII
PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANÓW ODPOWIEDZIALNYCH
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ I NADZÓR

ZA

Artykuł 97
▼M1
1.
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, które wyko
nują funkcje przewidziane w niniejszej dyrektywie. Powiadamiają one
o tym EUNGiPW i Komisję, określając podział obowiązków.
▼B
2.
Właściwe organy są organami publicznymi lub podmiotami
wyznaczonymi przez organy publiczne.
3.
Organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS są
właściwe do nadzorowania tego UCITS, w tym, w stosownych przy
padkach, zgodnie z art. 19 Natomiast organy państwa członkowskiego
goszczącego UCITS są właściwe do nadzorowania zgodności z przepi
sami niewchodzącymi w zakres objęty niniejszą dyrektywą oraz wymo
gami określonym w art. 92 i 94.

Artykuł 98
1.
Właściwym organom przyznaje się wszelkie uprawnienia
nadzorcze i śledcze niezbędne do wykonywania ich zadań. Uprawnienia
te wykonywane są:
a) bezpośrednio;
b) we współpracy z innymi organami;
c) na podstawie odpowiedzialności właściwych organów z tytułu
powierzenia zadań podmiotom, którym powierzono zadania; lub
d) poprzez zwrócenie się do kompetentnych organów sądowych.
2.

Na mocy ust. 1 właściwe organy mają, co najmniej, prawo do:

a) dostępu do wszelkiego rodzaju dokumentów w dowolnej formie
i otrzymywania ich kopii;
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b) żądania od wszelkich osób dostarczenia informacji oraz, jeśli to
konieczne, wezwania i przesłuchania osoby celem uzyskania infor
macji;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
▼M4
d) żądania:
(i) w zakresie, w jakim zezwala na to prawo krajowe, istniejących
rejestrów przesyłu danych będących w posiadaniu operatora
telekomunikacyjnego, w przypadku gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie naruszenia oraz w przypadku gdy takie rejestry
mogą mieć znaczenie dla dochodzenia w sprawie naruszeń
niniejszej dyrektywy;
(ii) istniejących nagrań rozmów telefonicznych, komunikacji elek
tronicznej lub innych rejestrów przesyłu danych będących
w posiadaniu UCITS, spółek zarządzających, spółek inwestycyj
nych, depozytariuszy lub wszelkich innych podmiotów regulo
wanych niniejszą dyrektywą;
▼B
e) żądania zaprzestania wszelkich praktyk niezgodnych z przepisami
przyjętymi w ramach wykonywania niniejszej dyrektywy;
f) żądania zamrożenia lub konfiskaty aktywów;
g) zgłaszania wniosku o wydanie czasowego zakazu prowadzenia dzia
łalności zawodowej;
h) żądania udzielania informacji przez uprawnione spółki inwestycyjne,
spółki zarządzające lub depozytariuszy;
i) przyjęcia wszelkiego rodzaju środków zapewniających stałe speł
nianie wymogów niniejszej dyrektywy przez spółki inwestycyjne,
spółki zarządzające i depozytariuszy;
j) żądania zawieszenia emisji, odkupu lub umorzenia jednostek w inte
resie posiadaczy jednostek lub w interesie publicznym;
k) wycofania zezwolenia wydanego UCITS, spółce zarządzającej lub
depozytariuszowi;
l) przekazywania spraw do organów ścigania; oraz
m) umożliwiania biegłym rewidentom lub ekspertom przeprowadzanie
kontroli lub dochodzeń.
▼M4
Artykuł 99
1.
Bez uszczerbku dla uprawnień nadzorczych właściwych organów,
o których mowa w art. 98, oraz prawa państw członkowskich do wpro
wadzania i nakładania sankcji karnych, państwa członkowskie ustana
wiają przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków
administracyjnych nakładanych na spółki i osoby w odniesieniu do
naruszeń przepisów krajowych transponujących niniejszą dyrektywę
oraz podejmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić wykonanie
tych przepisów.
W przypadku podjęcia przez państwa członkowskie decyzji o niewpro
wadzaniu przepisów dotyczących sankcji administracyjnych w przy
padku naruszeń, które podlegają krajowemu prawu karnemu, informują
one Komisję o odpowiednich przepisach prawa karnego.
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Sankcje administracyjne i inne środki administracyjne muszą być
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Do dnia 18 marca 2016 r. państwa członkowskie przekazują Komisji
i ESMA przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne transponu
jące niniejszy artykuł, w tym wszelkie stosowne przepisy prawa
karnego. Państwa członkowskie przekazują Komisji i ESMA bez
zbędnej zwłoki wszelkie późniejsze zmiany tych przepisów.
2.
W przypadku gdy państwa członkowskie wybrały, zgodnie z ust.
1, ustanowienie sankcji karnych za naruszenie przepisów, o których
mowa w tym ustępie, zapewniają wprowadzenie odpowiednich środ
ków, tak by właściwe organy miały wszystkie niezbędne uprawnienia
do współdziałania z organami sądowymi w ramach ich jurysdykcji na
potrzeby otrzymywania szczegółowych informacji dotyczących docho
dzeń lub postępowań karnych wszczętych w związku z możliwymi
naruszeniami niniejszej dyrektywy oraz przekazywania podobnych
informacji innym właściwym organom oraz ESMA w celu wypełnienia
swojego obowiązku wzajemnej współpracy i współpracy z ESMA do
celów niniejszej dyrektywy.
Właściwe organy mogą również współpracować z właściwymi organami
innych państw członkowskich w zakresie ułatwiania pobierania sankcji
finansowych.
3.
W ramach swojego ogólnego przeglądu funkcjonowania niniejszej
dyrektywy Komisja przeprowadza – nie później niż w dniu 18 września
2017 r. – ocenę stosowania sankcji administracyjnych i karnych,
a w szczególności ocenę potrzeby dalszej harmonizacji sankcji admi
nistracyjnych ustanowionych za naruszenie wymogów określonych
w niniejszej dyrektywie.
4.
Właściwy organ może odmówić podjęcia działań na podstawie
wniosku o informacje lub wniosku o współpracę w ramach prowadzenia
postępowania jedynie w następujących, wyjątkowych okolicznościach,
a mianowicie w przypadku gdy:
a) przekazanie odnośnych informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo państwa członkowskiego, do którego zwrócono się
z wnioskiem, w szczególności na walkę z terroryzmem i innymi
poważnymi przestępstwami;
b) przychylenie się do wniosku prawdopodobnie negatywnie wpłynie
na własne dochodzenie prowadzone przez dany organ, jego działania
w zakresie egzekwowania przepisów lub, w stosownych przypad
kach, dochodzenie karne;
c) zostało już wszczęte postępowanie sądowe w sprawie tych samych
działań i przeciwko tym samym osobom przed organami państwa
członkowskiego, do którego zwrócono się z wnioskiem; lub
d) w państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem,
wydano już orzeczenie kończące postępowanie w sprawie w odnie
sieniu do tych samych osób i w związku z tymi samymi działaniami.
5.
Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy
obowiązki mają zastosowanie do UCITS, spółek zarządzających, spółek
inwestycyjnych lub depozytariuszy – w razie naruszenia przepisów
krajowych transponujących niniejszą dyrektywę, istniała możliwość
zastosowania sankcji administracyjnych lub innych środków administ
racyjnych, zgodnie z prawem krajowym, w stosunku do członków
organu zarządzającego oraz innych osób fizycznych, które na mocy
prawa krajowego ponoszą odpowiedzialność za naruszenie.
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6.
Zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskie zapewniają,
aby we wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 1, sankcje
administracyjne i inne środki administracyjne, które mogą zostać zasto
sowane, obejmowały co najmniej następujące elementy:
a) publiczne oświadczenie,
i charakter naruszenia;

które

określa

osobę

odpowiedzialną

b) nakaz zobowiązujący osobę odpowiedzialną do zaprzestania okreś
lonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego
podejmowania;
c) w przypadku UCTIS lub spółki zarządzającej – zawieszenie lub
cofnięcie zezwolenia udzielonego UCTIS lub spółce zarządzającej;
d) nałożenie na członka organu zarządzającego spółki zarządzającej lub
spółki inwestycyjnej bądź na jakąkolwiek inną osobę fizyczną odpo
wiedzialnych za naruszenie, tymczasowego zakazu lub – w przy
padku wielokrotnych poważnych naruszeń – stałego zakazu sprawo
wania funkcji zarządzających w tych lub w innych tego rodzaju
spółkach;
e) w przypadku osoby prawnej – maksymalne administracyjne sankcje
finansowe równe co najmniej 5 000 000 EUR lub, w państwach
członkowskich, w których walutą nie jest euro, równowartość tej
kwoty w walucie krajowej na dzień 17 września 2014 r., lub
równe 10 % całkowitego rocznego obrotu tej osoby prawnej według
ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego zatwierdzonego
przez organ zarządzający; w przypadku gdy dana osoba prawna
jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominują
cej, która ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych spra
wozdań finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE (1), za odpowiedni całkowity roczny obrót uznaje
się całkowity roczny obrót lub odpowiadający mu rodzaj dochodu
zgodnie z odnośnym prawem Unii w obszarze rachunkowości, usta
lony na podstawie ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawo
zdania finansowego zatwierdzonego przez organ zarządzający osta
tecznej jednostki dominującej;
f) w przypadku osoby fizycznej – maksymalne administracyjne sankcje
finansowe równe co najmniej 5 000 000 EUR lub, w państwach
członkowskich, w których walutą nie jest euro, równowartość tej
kwoty w walucie krajowej na dzień 17 września 2014 r.; lub
g) na zasadzie alternatywy do lit. e) i f) – maksymalne administracyjne
sankcje finansowe równe co najmniej dwukrotności kwoty korzyści
uzyskanych w wyniku naruszenia, w przypadku gdy możliwe jest
ustalenie kwoty uzyskanych korzyści, nawet jeśli kwota ta prze
kracza maksymalne kwoty określone w lit. e) i f).
7.
Państwa członkowskie mogą upoważnić właściwe organy – na
mocy prawa krajowego – do nakładania rodzajów sankcji oprócz
tych, o których mowa w ust. 6, lub do nakładania sankcji finansowych,
których kwota przewyższa kwoty określone w ust. 6 lit. e), f) i g).

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów
jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
(Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).
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Artykuł 99a
Państwa członkowskie zapewniają, aby ich przepisy ustawowe, wyko
nawcze lub administracyjne transponujące niniejszą dyrektywę przewi
dywały sankcje, w szczególności gdy:
a) działalność UCITS jest prowadzona bez uzyskania zezwolenia,
naruszając w ten sposób art. 5;
b) działalność spółki zarządzającej jest prowadzona bez uzyskania
wcześniejszego zezwolenia, naruszając w ten sposób art. 6;
c) działalność spółki inwestycyjnej jest prowadzona bez uzyskania
wcześniejszego zezwolenia, naruszając w ten sposób art. 27;
d) zostaje nabyty, bezpośrednio lub pośrednio, znaczny pakiet akcji
spółki zarządzającej lub następuje dalsze zwiększenie takiego znacz
nego pakietu akcji spółki zarządzającej, w wyniku czego udział
posiadanych praw głosu lub posiadanego kapitału osiągnie lub prze
kroczy 20 %, 30 % lub 50 % lub spółka zarządzająca stanie się
jednostką zależną („planowane nabycie”), bez powiadomienia na
piśmie właściwych organów dla spółki zarządzającej, w której
nabywca zamierza nabyć lub zwiększyć znaczny pakiet akcji, naru
szając w ten sposób art. 11 ust. 1;
e) zostaje zbyty, bezpośrednio lub pośrednio, znaczny pakiet akcji
spółki zarządzającej lub następuje obniżenie posiadanego znacznego
pakietu akcji, w wyniku czego udział posiadanych praw głosu lub
posiadanego kapitału spadnie poniżej progu wynoszącego 20 %,
30 % lub 50 % lub spółka zarządzająca przestanie być jednostką
zależną, bez powiadomienia na piśmie właściwych organów, naru
szając w ten sposób art. 11 ust. 1;
f) spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie, składając niezgodne
z prawdą oświadczenia lub w jakikolwiek inny niezgodny z prawem
sposób, naruszając w ten sposób art. 7 ust. 5 lit. b);
g) spółka inwestycyjna uzyskała zezwolenie, składając niezgodne
z prawdą oświadczenia lub w jakikolwiek inny niezgodny z prawem
sposób, naruszając w ten sposób art. 29 ust. 4 lit. b);
h) spółka zarządzająca nie powiadomi właściwych organów, gdy tylko
dowie się o jakichkolwiek transakcjach nabycia lub zbycia pakietów
akcji w swoim kapitale, w wyniku których wielkość pakietu akcji
przekroczy jeden z progów, o których mowa w art. 11 ust. 1 dy
rektywy 2014/65/UE, lub spadnie poniżej jednego z tych progów,
naruszając w ten sposób art. 11 ust. 1 niniejszej dyrektywy;
i) spółka zarządzająca nie przekaże właściwemu organowi przynaj
mniej raz w roku nazwisk akcjonariuszy i udziałowców posiadają
cych znaczne pakiety akcji oraz informacji na temat wielkości tych
pakietów, naruszając w ten sposób art. 11 ust. 1;
j) spółka zarządzająca nie przestrzega procedur i ustaleń ustanowio
nych zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi art. 12 ust. 1
lit. a);
k) spółka zarządzająca nie przestrzega wymogów strukturalnych i orga
nizacyjnych ustanowionych zgodnie z przepisami krajowymi trans
ponującymi art. 12 ust. 1 lit. b);
l) spółka inwestycyjna nie przestrzega procedur i ustaleń ustanowio
nych zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi art. 31;
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m) spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna nie przestrzegają
wymogów dotyczących przekazywania swoich funkcji osobom trze
cim, ustanowionych zgodnie z przepisami krajowymi transponują
cymi art. 13 i 30;
n) spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna nie przestrzega zasad
postępowania ustanowionych zgodnie z przepisami krajowymi
transponującymi art. 14 i 30;
o) depozytariusz nie wykonuje swoich zadań zgodnie z przepisami
krajowymi transponującymi art. 22 ust. 3–7;
p) spółka inwestycyjna lub, dla każdego zarządzanego przez nią
funduszu wspólnego, spółka zarządzająca wielokrotnie nie prze
strzega obowiązków dotyczących polityki inwestycyjnej UCITS
określonych w przepisach krajowych transponujących rozdział VII;
q) spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna nie stosuje procedur
zarządzania ryzykiem lub procedur dokładnej i niezależnej oceny
wartości pozagiełdowych instrumentów pochodnych, określonych
w przepisach krajowych transponujących art. 51 ust. 1;
r) spółka inwestycyjna lub, dla każdego zarządzanego przez nią
funduszu wspólnego, spółka zarządzająca wielokrotnie nie prze
strzega obowiązków dotyczących przekazywania informacji inwes
torom, nałożonych zgodnie z przepisami krajowymi transponują
cymi art. 68–82;
s) spółka zarządzająca lub spółka inwestycyjna wprowadzająca do
obrotu jednostki uczestnictwa UCITS, którym zarządza, w państwie
członkowskim innym niż macierzyste państwo członkowskie
UCITS, nie spełnia wymogu dotyczącego powiadomienia określo
nego w art. 93 ust. 1.

Artykuł 99b
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy publiko
wały na swojej urzędowej stronie internetowej wszelkie decyzje, od
których nie przysługuje odwołanie, nakładające sankcje lub środki
administracyjne za naruszenie przepisów krajowych transponujących
niniejszą dyrektywę, bez zbędnej zwłoki po poinformowaniu o stosownej
decyzji osoby, na którą nałożono sankcję lub środek. Publikacja taka
obejmuje co najmniej informacje dotyczące rodzaju i charakteru naru
szenia oraz tożsamości osób odpowiedzialnych za naruszenie.
Obowiązek ten nie ma zastosowania do decyzji nakładających środki
o charakterze dochodzeniowym.
Jednakże w przypadku gdy właściwy organ uzna, że opublikowanie
tożsamości osób prawnych lub danych osobowych osób fizycznych
byłoby nieproporcjonalne, w oparciu o indywidualną ocenę przeprowa
dzoną w odniesieniu do proporcjonalności opublikowania takich
danych, lub w przypadku gdy taka publikacja zagroziłaby stabilności
rynków finansowych lub trwającemu dochodzeniu, państwa członkow
skie zapewniają, aby właściwe organy podjęły jedno z następujących
działań:
a) odroczyły publikację decyzji o nałożeniu sankcji lub środka do czasu
ustania przyczyn nieopublikowania;
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b) opublikowały decyzję o nałożeniu sankcji lub środka w formie
anonimowej w sposób zgodny z prawem krajowym, jeśli taka anoni
mowa publikacja zapewnia skuteczną ochronę odnośnych danych
osobowych; lub
c) nie publikowały decyzji o nałożeniu sankcji lub środka, w przypadku
gdy warianty określone w lit. a) i b) uznaje się za niewystarczające
w celu zapewnienia:
(i) aby stabilność rynków finansowych nie była zagrożona;
(ii) proporcjonalności publikacji takich decyzji w odniesieniu do
środków, których charakter uznaje się za drugorzędny.
W przypadku podjęcia decyzji o opublikowaniu informacji o sankcji lub
środku w formie anonimowej, opublikowanie stosownych danych może
zostać odroczone o rozsądny okres, jeżeli przewiduje się, że w tym
okresie przyczyny publikowania informacji w formie anonimowej prze
staną być aktualne.
2.
Właściwe organy informują ESMA o wszystkich sankcjach admi
nistracyjnych nałożonych, lecz nieopublikowanych zgodnie z ust. 1
akapit drugi lit. c), w tym o wszelkich odwołaniach ich dotyczących
oraz o wyniku takich odwołań. Państwa członkowskie zapewniają, aby
właściwe organy otrzymywały informacje oraz orzeczenia kończące
postępowanie w sprawie, dotyczące wszelkich nałożonych sankcji
karnych, oraz aby przekazywały te informacje ESMA. ESMA prowadzi
centralną bazę danych zgłoszonych mu sankcji wyłącznie do celów
wymiany informacji między właściwymi organami. Wspomniana baza
danych jest dostępna wyłącznie dla właściwych organów i jest aktuali
zowana na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe
organy.
3.
W przypadku gdy od decyzji o nałożeniu sankcji lub środka przy
sługuje prawo do odwołania do odpowiednich organów sądowych lub
do innych organów, właściwe organy niezwłocznie publikują na swojej
urzędowej stronie internetowej również i takie informacje oraz wszelkie
późniejsze informacje o wyniku takiego odwołania. Publikuje się
również wszelkie decyzje unieważniające poprzednią decyzję nakłada
jącą sankcję lub środek.
4.
Właściwe organy zapewniają, aby wszelkie dane opublikowane
zgodnie z niniejszym artykułem znajdowały się na ich urzędowej stronie
internetowej przez co najmniej pięć lat od ich opublikowania. Opubli
kowane dane osobowe pozostają na urzędowej stronie internetowej
właściwego organu jedynie przez okres, który jest konieczny zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych.

Artykuł 99c
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby – przy ustalaniu rodzaju
sankcji lub środków administracyjnych oraz wysokości administracyj
nych sankcji finansowych – właściwe organy zapewniały, aby sankcje te
były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a także aby organy te
uwzględniały wszystkie istotne okoliczności, w tym w stosownych przy
padkach:
a) wagę naruszenia i czas jego trwania;
b) poziom odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za naruszenie;
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c) sytuację finansową osoby odpowiedzialnej za naruszenie, której
wyznacznikiem jest na przykład wysokość całkowitych obrotów
w przypadku osoby prawnej lub roczny dochód w przypadku
osoby fizycznej;
d) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez osobę odpo
wiedzialną za naruszenie, rozmiar szkody wyrządzonej innym
osobom oraz, w stosownych przypadkach, szkody wyrządzonej funk
cjonowaniu rynków lub szerzej pojętej gospodarce, o ile takie korzy
ści, straty lub szkody można ustalić;
e) poziom współpracy osoby
z właściwym organem;

odpowiedzialnej

za

naruszenie

f) poprzednie naruszenia popełnione przez osobę odpowiedzialną za
naruszenie;
g) środki podjęte po naruszeniu przez osobę odpowiedzialną za naru
szenie, aby zapobiec powtórzeniu się naruszenia.
2.
Wykonując swoje uprawnienia do nakładania sankcji na mocy art.
99, właściwe organy ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia,
aby uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe oraz sankcje administra
cyjne przyniosły rezultaty określone w niniejszej dyrektywie. Ponadto
właściwe organy koordynują swoje działania w celu uniknięcia ich
ewentualnego powielania i nakładania się przy stosowaniu uprawnień
nadzorczych i dochodzeniowych oraz sankcji i środków administracyj
nych w sprawach transgranicznych zgodnie z art. 101.

Artykuł 99d
1.
Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne i niezawodne mecha
nizmy sprzyjające zgłaszaniu właściwym organom potencjalnych lub
faktycznych naruszeń przepisów krajowych transponujących niniejszą
dyrektywę, w tym bezpieczne kanały komunikacji na potrzeby zgła
szania takich naruszeń.
2.

Mechanizmy, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej:

a) szczególne procedury odbierania zgłoszeń o naruszeniach oraz dzia
łania następcze;
b) odpowiednią ochronę pracowników spółek inwestycyjnych, spółek
zarządzających i depozytariuszy, którzy zgłaszają naruszenia popeł
nione w ramach tych podmiotów, przynajmniej przed działaniami
odwetowymi, dyskryminacją i innymi rodzajami niesprawiedliwego
traktowania;
c) ochronę danych osobowych zarówno osoby dokonującej zgłoszenia
naruszeń, jak i osoby fizycznej, której zarzuca się popełnienie naru
szenia, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (1);
d) przejrzyste zasady zapewniające zachowanie we wszystkich przypad
kach poufności co do tożsamości osoby, która zgłasza naruszenia,
chyba że jej ujawnienia wymagają przepisy krajowe w związku
z dalszym dochodzeniem lub późniejszym postępowaniem sądowym.
(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paździer
nika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281
z 23.11.1995, s. 31).
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3.
ESMA zapewnia co najmniej jeden bezpieczny kanał komunikacji
na potrzeby zgłaszania naruszeń krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę. ESMA zapewnia, aby te kanały komunikacji były
zgodne z ust. 2 lit. a)–d).
4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby zgłaszanie przez pracow
ników spółek inwestycyjnych, spółek zarządzających i depozytariuszy,
o którym to zgłaszaniu mowa w ust. 1 i 3, nie było uznawane za
naruszenie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ujawniania informacji
przewidzianych w umowie lub w jakimkolwiek przepisie ustawowym,
wykonawczym lub administracyjnym, ani nie pociągało za sobą odpo
wiedzialności jakiegokolwiek rodzaju osób zgłaszających w związku
z takim zgłoszeniem.
5.
Państwa członkowskie wymagają, aby spółki inwestycyjne, spółki
zarządzające i depozytariusze posiadali odpowiednie procedury zgła
szania przez swoich pracowników naruszeń wewnątrz firmy za pośred
nictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału.

Artykuł 99e
1.
Właściwe organy co roku przedstawiają ESMA zbiorcze infor
macje dotyczące wszystkich sankcji i środków nałożonych zgodnie
z art. 99. ESMA publikuje te informacje w sprawozdaniu rocznym.
2.
W przypadku gdy właściwy organ podał do publicznej wiado
mości informacje o sankcjach lub środkach administracyjnych, równo
cześnie zgłasza te sankcje lub środki administracyjne ESMA. W przy
padku gdy opublikowana sankcja lub środek dotyczy spółki zarządza
jącej lub spółki inwestycyjnej, ESMA dodaje odniesienie do opubliko
wanych sankcji lub środków w wykazie spółek zarządzających publi
kowanym zgodnie z art. 6 ust. 1.
3.
ESMA opracowuje projekty wykonawczych standardów technicz
nych w celu określenia procedur i form przedkładania informacji,
o których mowa w niniejszym artykule.
ESMA przedstawi Komisji te projekty wykonawczych standardów tech
nicznych do dnia 18 września 2015 r.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
Artykuł 100
1.
Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie wydajnych
i skutecznych procedur składania skarg i odwoływania się w celu poza
sądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących działal
ności UCITS, w stosownych przypadkach z wykorzystaniem istnieją
cych podmiotów.
2.
Państwa członkowskie zapewniają, by na mocy przepisów ustawo
wych i wykonawczych organom, o których mowa w ust. 1, nie unie
możliwiano skutecznej współpracy w dziedzinie rozstrzygania sporów
transgranicznych.
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Artykuł 101
1.
Właściwe organy państw członkowskich współpracują ze sobą
zawsze, gdy jest to konieczne w celu wykonywania obowiązków powie
rzonych im na mocy niniejszej dyrektywy lub w celu wykonywania ich
uprawnień ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy lub prawa
krajowego.
Państwa członkowskie podejmują konieczne środki administracyjne
i organizacyjne, tak by ułatwić współpracę przewidzianą w niniejszym
ustępie.
Właściwe organy wykonują swoje uprawnienia do celów współpracy
nawet w przypadkach, gdy działanie podlegające dochodzeniu nie
stanowi naruszenia jakichkolwiek przepisów obowiązujących w ich
państwie członkowskim.
2.
Właściwe organy państw członkowskich bezzwłocznie wymieniają
między sobą informacje niezbędne do celów wykonywania obowiązków
powierzonych im na mocy niniejszej dyrektywy.
▼M1
2a.
Właściwe organy współpracują z EUNGiPW na potrzeby niniej
szej dyrektywy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.
Właściwe organy niezwłocznie udzielają EUNGiPW wszelkich infor
macji niezbędnych mu do wypełniania jego obowiązków, zgodnie
z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
▼B
3.
Jeżeli właściwe władze jednego z państw członkowskich mają
uzasadnione powody, by podejrzewać, że działania sprzeczne z przepi
sami niniejszej dyrektywy są lub były realizowane na terytorium innego
państwa członkowskiego przez podmioty niepodlegające nadzorowi
właściwego organu, powiadamia o tym właściwe organy innego
państwa członkowskiego w jak najwłaściwszej dla nich formie. Organy,
które otrzymały takie powiadomienie, podejmują stosowne działania,
informują właściwy organ o wynikach tych działań i, w miarę możliwo
ści, o istotnych zmianach sytuacji na poszczególnych etapach. Ustęp ten
stosuje się bez uszczerbku dla uprawnień właściwego organu, który
dokonał powiadomienia.
4.
W ramach swoich uprawnień na mocy niniejszej dyrektywy
właściwe organy jednego państwa członkowskiego mogą zwrócić się
o współpracę do właściwych organów innego państwa członkowskiego
w zakresie działalności nadzorczej lub w odniesieniu do kontroli na
miejscu lub dochodzenia na terytorium tego drugiego państwa człon
kowskiego. Jeżeli właściwy organ otrzyma wniosek dotyczący kontroli
na miejscu lub dochodzenia, to:
a) sam przeprowadza kontrolę i dochodzenie;
b) umożliwia organowi, który złożył wniosek, przeprowadzenie kontroli
i dochodzenia; lub
c) umożliwia biegłym rewidentom lub ekspertom przeprowadzenie
kontroli lub dochodzenia.
5.
Jeżeli kontrola lub dochodzenie jest przeprowadzane na terytorium
jednego państwa członkowskiego przez właściwy organ tego państwa
członkowskiego, właściwy organ państwa członkowskiego, który
zwrócił się o współpracę, może domagać się, by jego urzędnicy towa
rzyszyli urzędnikom przeprowadzającym kontrolę lub dochodzenie.
Kontrola lub dochodzenie podlega jednak ogólnemu nadzorowi państwa
członkowskiego, na którego terytorium są one przeprowadzane.
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Jeżeli kontrola lub dochodzenie jest przeprowadzane na terytorium
jednego państwa członkowskiego przez właściwy organ innego państwa
członkowskiego, to właściwy organ państwa członkowskiego, na
którego terytorium przeprowadzana jest kontrola lub dochodzenie,
może domagać się, by jego urzędnicy towarzyszyli urzędnikom prze
prowadzającym kontrolę lub dochodzenie.
6.
Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym prowadzona
jest kontrola lub dochodzenie, mogą odmówić wymiany informacji
przewidzianej ust. 2 lub podjęcia działań na podstawie wniosku o współ
pracę w prowadzeniu dochodzenia lub kontroli na miejscu przewidzia
nych w ust. 4, wyłącznie jeżeli:
a) takie dochodzenie, kontrola na miejscu lub wymiana informacji
mogą negatywnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub
porządek publiczny tego państwa członkowskiego;
b) zostało już wszczęte postępowanie sądowe w sprawie tych samych
działań i przeciwko tym samym osobom przed organami tego
państwa członkowskiego;
c) w tym państwie członkowskim w odniesieniu do tych samych osób
i tych samych działań wydano już ostateczny wyrok.
7.
Właściwe organy powiadamiają właściwe organy, które zwróciły
się z wnioskiem, o wszelkich decyzjach podjętych na podstawie ust. 6.
Powiadomienie to zawiera informacje na temat przyczyn podjęcia takiej
decyzji.
▼M1
8.
Właściwe organy mogą powiadomić EUNGiPW o sytuacjach,
w których wniosek:
a) o wymianę informacji przewidziany w art. 109 nie został rozpat
rzony w odpowiednim terminie lub został odrzucony;
b) o przeprowadzenie dochodzenia lub kontroli na miejscu przewi
dziany w art. 110 został odrzucony lub nie został rozpatrzony
w odpowiednim terminie; lub
c) o udzielenie zezwolenia na to, by urzędnicy tego organu towarzy
szyli urzędnikom właściwego organu innego państwa członkow
skiego, został odrzucony lub nie został rozpatrzony w odpowiednim
terminie.
Nie naruszając art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), EUNGiPW może, w sytuacjach, o których mowa w akapicie
pierwszym, skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy art.
19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, bez uszczerbku dla możli
wości odmowy działania na wniosek o udzielenie informacji lub
o przeprowadzenie dochodzenia przewidziany w ust. 6 niniejszego
artykułu oraz dla możliwości podjęcia działania EUNGiPW w tych
przypadkach zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia.
9.
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego
artykułu EUNGiPW może opracowywać projekty wykonawczych stan
dardów technicznych w celu opracowywania wspólnych procedur doty
czących współpracy między właściwymi organami w zakresie kontroli
na miejscu i dochodzeń, o których mowa w ust. 4 i 5.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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Artykuł 102
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie osoby, które
pracują lub pracowały we właściwych organach, oraz biegli rewidenci
i eksperci powołani przez właściwe organy byli zobowiązani do zacho
wania tajemnicy zawodowej. Zobowiązanie to gwarantuje, że żadne
poufne informacje, jakie osoby te otrzymują w trakcie wykonywania
swoich obowiązków, nie są ujawnione jakimkolwiek osobom lub
organom w innej formie niż skróconej lub zbiorczej, tak aby nie
można było indywidualnie zidentyfikować UCITS, spółek zarządzają
cych i depozytariuszy (przedsiębiorstwa wnoszące wkład w działalność
UCITS), z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
karnego.
Jednakże w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji UCITS
lub przedsiębiorstwa wnoszącego wkład do jego działalności informacje
poufne niedotyczące stron trzecich zaangażowanych w próby ratowania
mogą zostać ujawnione w postępowaniu cywilnym lub handlowym.
▼M1
2.
Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla właściwych organów państw
członkowskich w wymianie informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą
albo innym prawem Unii mającym zastosowanie do UCITS lub do
przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich działalności. Nie stanowi
też przeszkody dla przekazywania tych informacji przez właściwe
organy EUNGiPW zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 lub
ERRS. Informacje te podlegają warunkom zachowania tajemnicy zawo
dowej określonym w ust. 1.
▼B
Właściwe organy wymieniające informacje z innymi właściwymi
władzami na podstawie niniejszej dyrektywy mogą wskazać
w momencie przekazywania takich informacji, że informacji tych nie
można ujawniać bez ich wyraźnej zgody, w którym to przypadku infor
macje te można wymieniać wyłącznie do celów, na które władze te
wyraziły zgodę.
3.
Państwa członkowskie mogą zawierać umowy o współpracy
zapewniające wymianę informacji z właściwymi organami państw trze
cich lub z organami lub podmiotami z państw trzecich, zgodnie z ust. 5
niniejszego artykułu i art. 103 ust. 1, tylko wtedy, gdy ujawnione
informacje objęte są gwarancjami tajemnicy zawodowej, co najmniej
odpowiadającymi gwarancjom określonym w niniejszym artykule.
Celem takiej wymiany informacji jest wykonywanie zadań nadzorczych
przez wspomniane organy lub podmioty.
W przypadku gdy informacje pochodzą z innego państwa członkow
skiego, nie mogą być ujawnione bez wyraźnej zgody właściwych orga
nów, które ją ujawniły, a w stosownych przypadkach mogą zostać
ujawnione jedynie do celów, na które te organy wyraziły swoją zgodę.
4.
Właściwe organy otrzymujące informacje poufne na mocy ust. 1
lub 2 mogą wykorzystać te informacje wyłącznie w trakcie wykony
wania swoich obowiązków w celu:
a) sprawdzenia, czy przestrzegane są zasady regulujące podejmowanie
działalności przez UCITS lub przedsiębiorstwa wnoszące wkład do
ich działalności oraz w celu umożliwienia monitorowania prowa
dzenia tej działalności, procedur administracyjnych i rachunkowych
oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej;
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b) nałożenia sankcji;
c) przeprowadzenia odwołań od decyzji właściwych władz w postępo
waniu administracyjnym; oraz
d) w postępowaniach sądowych wszczętych na mocy art. 107 ust. 2.
5.
Ustępy 1 i 4 nie stanowią przeszkody dla wymiany informacji
między państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, w przy
padku gdy wymiana taka ma mieć miejsce pomiędzy właściwym
organem a:
a) organami publicznie odpowiedzialnymi za nadzorowanie instytucji
kredytowych, przedsiębiorstw inwestycyjnych, zakładów ubezpie
czeń lub innych organizacji finansowych i organami odpowiedzial
nymi za nadzorowanie rynków finansowych;
b) organami zaangażowanymi w likwidację lub upadłość UCITS lub
przedsiębiorstw wnoszących wkład do ich działalności albo orga
nami zaangażowanymi w podobne procedury; lub
c) osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie ustawowych badań
sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, instytucji kredyto
wych, przedsiębiorstw inwestycyjnych lub innych instytucji finanso
wych;
▼M1
d) EUNGiPW ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010,
Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Banko
wego) ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1094/2010 (1), Europejskim Urzędem Nadzoru (Euro
pejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Progra
mami Emerytalnymi) ustanowionym na mocy rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 000/2010 (2) oraz ERRS.
▼B
W szczególności ust. 1 i 4 nie stanowią przeszkody dla wykonywania
przez wymienione powyżej organy ich funkcji nadzorczych lub ujaw
niania organom administrującym systemami kompensacyjnymi infor
macji koniecznych do wykonywania ich funkcji.
Informacje wymieniane na podstawie akapitu pierwszego podlegają
warunkom tajemnicy zawodowej określonym w ust. 1.

Artykuł 103
1.
Bez względu na art. 102 ust. 1–4 państwa członkowskie mogą
zezwolić na wymianę informacji między właściwym organem a:
a) organami odpowiedzialnymi za nadzorowanie podmiotów zaangażo
wanych w likwidację i upadłość UCITS lub przedsiębiorstw wnoszą
cych wkład do ich działalności albo organami zaangażowanymi
w podobne procedury;
(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48.
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b) organami odpowiedzialnymi za nadzorowanie osób zobowiązanych
do wykonywania ustawowych badań sprawozdań finansowych
zakładów ubezpieczeń, instytucji kredytowych, przedsiębiorstw
inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.
2.
Państwa członkowskie, które korzystają z odstępstwa przewidzia
nego w ust. 1, wymagają spełnienia co najmniej następujących warun
ków:
a) informacja ta jest wykorzystywana w celu wykonywania zadań
nadzoru wskazanych w ust. 1;
b) informacja otrzymana podlega warunkom tajemnicy zawodowej
określonym w art. 102 ust. 1; oraz
c) w przypadku gdy informacja pochodzi z innego państwa członkow
skiego, nie może być ujawniona bez wyraźnej zgody właściwych
organów, które ją ujawniły, a w stosownym przypadku może być
ujawniona jedynie dla celów, na które te organy wyraziły zgodę.
▼M1
3.
Państwa członkowskie przekazują EUNGiPW, Komisji oraz
pozostałym państwom członkowskim nazwy organów, które mogą
otrzymywać informacje na mocy ust. 1.
▼B
4.
Bez względu na art. 102 ust. 1–4, państwa członkowskie mogą,
w celu wzmocnienia stabilności, w tym rzetelności, systemu finanso
wego, zezwolić na wymianę informacji między właściwymi organami
i organami lub podmiotami z mocy prawa odpowiedzialnymi za wykry
wanie i badanie naruszeń prawa spółek.
5.
Państwa członkowskie, które korzystają z odstępstwa przewidzia
nego w ust. 4, wymagają spełnienia co najmniej następujących warun
ków:
a) informacja ta jest wykorzystywana w celu wykonywania zadań
nadzoru wskazanych w ust. 4;
b) informacja otrzymana podlega warunkom tajemnicy zawodowej
określonym w art. 102 ust. 1; oraz
c) w przypadku gdy informacja pochodzi z innego państwa członkow
skiego, nie może być ujawniona bez wyraźnej zgody właściwych
organów, które ją ujawniły, a w stosownym przypadku może być
ujawniona jedynie dla celów, na które te organy wyraziły zgodę.
Do celów lit. c) organy lub władze, o których mowa w ust. 4, przed
stawiają właściwym organom, które ujawniły informacje, nazwiska
i dokładny zakres obowiązków osób, którym mają one zostać przesłane.
6.
W przypadku gdy w państwie członkowskim organy lub
podmioty, o których mowa w ust. 4, wykonują swoje zadania dotyczące
wykrywania lub badania z pomocą, uwzględniając ich szczególne
kompetencje, osób wyznaczonych do tego celu i niezatrudnionych
w sektorze publicznym, możliwość wymiany informacji określona
w we wspomnianym ustępie może zostać rozszerzona na takie osoby
na warunkach określonych w ust. 5.
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7.
Państwa członkowskie przekazują EUNGiPW, Komisji oraz
pozostałym państwom członkowskim nazwy organów, które mogą
otrzymywać informacje na mocy ust. 4.
▼B
Artykuł 104
1.
Artykuły 102 i 103 nie stanowią przeszkody dla właściwych
organów w przekazywaniu bankom centralnym i innym podmiotom
o podobnej funkcji, w ramach ich właściwości jako władz monetarnych,
informacji związanych z wykonywaniem ich zadań, ani też artykuły te
nie stanowią przeszkody dla takich organów lub podmiotów w przeka
zywaniu właściwym organom takich informacji, jakich mogą one
potrzebować do celów określonych w art. 102 ust. 4. Informacje otrzy
mane w tym kontekście podlegają warunkom tajemnicy zawodowej
określonym w art. 102 ust. 1.
2.
Artykuły 102 i 103 nie stanowią przeszkody dla właściwych
organów w przekazywaniu informacji określonych w art. 102 ust. 1–4
izbie rozrachunkowej lub innemu podobnemu podmiotowi uznanemu na
mocy prawa krajowego dla świadczenia usług rozrachunkowych lub
rozliczeniowych dla jednego z rynków państw członkowskich, jeżeli
uznają one, że konieczne jest przekazanie tych informacji w celu zapew
nienia sprawnego funkcjonowania tych podmiotów w związku z niewy
wiązywaniem się lub potencjalnym niewywiązywaniem się
z obowiązków przez uczestników rynku.
Informacje otrzymane w tym kontekście podlegają warunkom tajemnicy
zawodowej określonym w art. 102 ust. 1.
Jednakże państwa członkowskie zapewniają, by takie informacje otrzy
mane zgodnie z art. 102 ust. 2 nie były ujawniane w okolicznościach
określonych w pierwszym akapicie niniejszego ustępu bez wyraźnej
zgody właściwych organów, które je ujawniły.
3.
Nie naruszając art. 102 ust. 1 i 4 państwa członkowskie mogą, na
mocy przepisów prawa, zezwolić na ujawnienie niektórych informacji
innym działom centralnej administracji rządowej odpowiedzialnym za
ustawodawstwo dotyczące nadzorowania UCITS i przedsiębiorstw
wnoszących wkład do ich działalności, instytucji kredytowych, insty
tucji finansowych, przedsiębiorstw inwestycyjnych i zakładów ubezpie
czeń oraz inspektorom upoważnionym przez te działy.
Ujawnienie tych informacji może jednakże być dokonane jedynie
w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względów kontroli ostrożnościo
wej.
Jednakże państwa członkowskie zapewniają, by informacje otrzymane
na mocy art. 102 ust. 2 i 5 można było ujawnić w okolicznościach
określonych w tym ustępie wyłącznie za wyraźną zgodą właściwych
władz, które ujawniły te informacje.
▼M4
Artykuł 104a
1.
Państwa członkowskie stosują dyrektywę 95/46/WE do przetwa
rzania danych osobowych w państwach członkowskich zgodnie
z niniejszą dyrektywą.
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2.
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady (1) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych
przez ESMA zgodnie z niniejszą dyrektywą.

▼M1
Artykuł 105
W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania przepisów
niniejszej dyrektywy dotyczących wymiany informacji, EUNGiPW
może opracowywać projekty wykonawczych standardów technicznych
w celu określenia warunków stosowania dotyczących procedur wymiany
informacji między właściwymi organami oraz między właściwymi orga
nami a EUNGiPW.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

▼B
Artykuł 106
1.
Państwa członkowskie zapewniają co najmniej, że każda osoba
upoważniona w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE, wykonująca
w UCITS lub w przedsiębiorstwie wnoszącym wkład do jego działal
ności ustawowe badanie przewidziane w art. 51 dyrektywy
78/660/EWG, art. 37 dyrektywy 83/349/EWG lub art. 73 niniejszej
dyrektywy, albo jakiekolwiek inne zadanie ustawowe, zobowiązana
jest do bezzwłocznego powiadamiania właściwych władz o jakichkol
wiek stanach faktycznych lub decyzjach dotyczących tego przedsiębior
stwa, o których dowiaduje się w trakcie wykonywania swoich zadań
i które mogą mieć następujące skutki:

a) istotne naruszenie przepisów ustawowych, wykonawczych lub admi
nistracyjnych, które określają warunki, jakim podlega zezwolenie lub
które dotyczą prowadzenia działalności przez UCITS lub przedsię
biorstwa wnoszące wkład do jego działalności;

b) zakłócenie ciągłości funkcjonowania UCITS lub przedsiębiorstwa
wnoszącego wkład do jego działalności; lub

c) odmowę zatwierdzenia sprawozdań finansowych lub wydania opinii
z zastrzeżeniem.

Osoba ta jest zobowiązana do powiadomienia o jakichkolwiek stanach
faktycznych lub decyzjach, o których dowiaduje się w trakcie wykony
wania swoich zadań zgodnie z lit. a) w przedsiębiorstwie posiadającym
bliskie powiązania wynikające ze stosunku kontroli z UCITS lub przed
siębiorstwem wnoszącym wkład do jego działalności, w którym osoba
ta wykonuje wspomniane zadanie.
(1) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
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2.
Ujawnienie w dobrej wierze właściwym organom przez osoby
upoważnione zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE jakichkolwiek stanów
faktycznych lub decyzji określonych w ust. 1 nie stanowi naruszenia
jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ujawniania informacji określo
nych w umowie lub w jakimkolwiek przepisie ustawodawczym, wyko
nawczym lub administracyjnym, ani nie powoduje jakiejkolwiek odpo
wiedzialności tych osób.

Artykuł 107
1.
Właściwe organy uzasadniają na piśmie każdą decyzję o odmowie
udzielenia zezwolenia oraz każdą negatywną decyzję podjętą w ramach
wykonywania ogólnych środków podejmowanych w związku ze stoso
waniem przepisów niniejszej dyrektywy oraz przekazują to uzasadnienie
wnioskodawcom.
2.
Państwa członkowskie zapewniają, by każda decyzja podjęta
zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi
przyjętymi zgodnie z niniejszą dyrektywą była należycie uzasadniona
i by przysługiwało prawo odwoływania się na drodze sądowej, także
w sytuacji gdy żadna decyzja nie zostanie podjęta w terminie sześciu
miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zawierającego
wszelkie wymagane informacje.
3.
Państwa członkowskie zapewniają, by przynajmniej jeden z nastę
pujących podmiotów, określonych w prawie krajowym, mógł, w inte
resie konsumentów i zgodnie z prawem krajowym, wszcząć postępo
wanie przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi
w celu zapewnienia stosowania przepisów krajowych wdrażających
niniejszą dyrektywę:
a) podmioty publiczne lub ich przedstawiciele;
b) organizacje konsumenckie działające na rzecz ochrony konsumen
tów; lub
c) organizacje zawodowe mające interes prawny w ochronie swoich
członków.

Artykuł 108
1.
Tylko organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
mają prawo do podejmowania działań przeciw temu UCITS, jeżeli
naruszy ono przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, lub
też przepisy ustanowione w regulaminie funduszu lub w dokumentach
założycielskich spółki inwestycyjnej.
Niemniej jednak organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS
mogą podjąć działania przeciw temu UCITS, jeśli naruszy ono przepisy
ustawowe, wykonawcze lub administracyjne obowiązujące na teryto
rium tego państwa członkowskiego, ale niewchodzące w zakres niniej
szej dyrektywy oraz nieobjęte wymogami określonymi w art. 92 i 94.
2.
O każdej decyzji o cofnięciu zezwolenia lub o jakichkolwiek
innych poważnych środkach podjętych wobec UCITS, lub o jakimkol
wiek zawieszeniu emisji, odkupu lub umorzenia jego jednostek, organy
macierzystego państwa członkowskiego UCITS informują niezwłocznie
organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS i jeżeli spółka
zarządzająca UCITS ma siedzibę w innym państwie członkowskim,
właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarzą
dzającej.
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3.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej i organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
mogą podejmować odpowiednio działania przeciwko spółce zarządzają
cej, jeżeli narusza ona przepisy wynikające ze spoczywającej na niej
odpowiedzialności.
4.
W przypadku gdy właściwe organy państwa członkowskiego gosz
czącego UCITS posiadają jasne i wyraźne podstawy do domniemania,
że UCITS, którego jednostki uczestnictwa znajdują się w obrocie na
terytorium tego państwa członkowskiego, narusza zobowiązania wyni
kające z przepisów przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, z których
nie wynikają uprawnienia dla właściwych organów państwa członkow
skiego goszczącego UCITS, organy te przekazują swoje ustalenia
właściwym organom macierzystego państwa członkowskiego UCITS,
które podejmuje odpowiednie środki.
5.
Jeżeli, pomimo środków podjętych przez właściwe organy macie
rzystego państwa członkowskiego UCITS lub ponieważ środki te
okazały się nieodpowiednie, lub też ponieważ macierzyste państwo
członkowskie UCITS nie podjęło działań w rozsądnym terminie, dane
UCITS nadal działa w sposób wyraźnie szkodliwy dla interesów inwes
torów w państwie członkowskim goszczącego UCITS, to właściwe
organy państwa członkowskiego goszczącego UCITS mogą podjąć
w związku z tym jedno z następujących działań:
a) po poinformowaniu właściwych organów macierzystego państwa
członkowskiego UCITS podejmują wszelkie stosowne środki
konieczne celem ochrony inwestorów, w tym mogą uniemożliwić
danemu UCITS dalsze wprowadzanie do obrotu jego jednostek
uczestnictwa na terytorium UCITS goszczącego państwa członkow
skiego; albo
▼M1
b) jeżeli to konieczne, przekazują sprawę EUNGiPW, który może
podjąć działanie zgodnie z uprawnieniami przyznanymi mu na
mocy art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
Komisja oraz EUNGiPW są niezwłocznie powiadamiane o wszelkich
środkach podjętych na mocy akapitu pierwszego lit. a).
▼B
6.
Państwa członkowskie dopilnowują, by na ich terytorium istniała
prawna możliwość dostarczania dokumentów prawnych koniecznych do
celów środków, które mogą zostać podjęte przez państwo członkowskie
goszczące UCITS zgodnie z ust. 2–5.

Artykuł 109
1.
W przypadku gdy w związku ze świadczeniem usług lub utwo
rzeniem oddziału spółka zarządzająca działa w jednym lub kilku
państwach członkowskich goszczących spółkę zarządzającą, właściwe
organy wszystkich zainteresowanych państw członkowskich ściśle ze
sobą współpracują.
Organy te przekazują sobie na żądanie wszelkie informacje dotyczące
zarządzania i własności tego rodzaju spółek zarządzających, które
mogłyby ułatwić nadzór nad nimi, i wszelkie informacje, które mogłyby
ułatwić monitorowanie tych spółek. W szczególności organy macierzys
tego państwa członkowskiego spółki zarządzającej współpracują w celu
zapewnienia, aby organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę
zarządzającą gromadziły dane, określone w art. 21 ust. 2.

02009L0065 — PL — 07.01.2020 — 006.002 — 99
▼B
2.
W zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień nadzorczych
macierzystego państwa członkowskiego, właściwe organy macierzystego
państwa członkowskiego spółki zarządzającej są powiadamiane przez
właściwe organy państwa członkowskiego goszczącego spółkę zarządza
jącą o wszelkich środkach podjętych przez państwo członkowskie gosz
czące spółkę zarządzającą na podstawie art. 21 ust. 5, które wiążą się
z nałożeniem na spółkę zarządzającą środków lub sankcji lub wprowa
dzeniem wobec spółki zarządzającej ograniczeń jej działalności.
3.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego spółki
zarządzającej powiadamiają niezwłocznie właściwe organy macierzys
tego państwa członkowskiego UCITS o wszelkich stwierdzonych na
poziomie spółki zarządzającej problemach, które w poważnym stopniu
wpłynęłyby na jej zdolność właściwego wypełniania obowiązków zwią
zanych z funduszem, oraz o wszelkich naruszeniach wymogów okreś
lonych w rozdziale III.
4.
Właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS
niezwłocznie powiadamiają właściwe organy macierzystego państwa
członkowskiego spółki zarządzającej o wszelkich stwierdzonych na
poziomie UCITS problemach, które mogłyby w poważnym stopniu
wpłynąć na jej zdolność właściwego wypełniania obowiązków lub prze
strzegania wymogów dyrektywy, za które odpowiedzialne jest macie
rzyste państwo członkowskie UCITS.

Artykuł 110
1.
Każde państwo członkowskie goszczące spółkę zarządzającą
zapewnia, by w przypadku gdy spółka zarządzająca posiadająca zezwo
lenie na działalność wydane w innym państwie członkowskim prowadzi
działalność na terytorium tego państwa poprzez oddział, właściwe
organy macierzystego państwa członkowskiego spółki zarządzającej
mogły, po powiadomieniu właściwych organów państwa członkow
skiego goszczącego spółkę zarządzającą, samodzielnie lub przez pośred
ników poinstruowanych przez nie w tym celu, przeprowadzić na
miejscu weryfikację informacji, określoną w art. 109.
2.
Ustęp 1 nie narusza prawa właściwych organów państwa człon
kowskiego goszczącego spółkę zarządzającą, w związku z wypełnianiem
przez nie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, do prze
prowadzania kontroli na miejscu oddziałów utworzonych na terytorium
tego państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ XIII

▼M1
AKTY DELEGOWANE I UPRAWNIENIA WYKONAWCZE

Artykuł 111
Komisja może przyjąć zmiany techniczne do niniejszej dyrektywy
w następujących obszarach:
a) wyjaśnianie definicji w celu zapewnienia spójnej harmonizacji
i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy w całej Unii; lub
b) dostosowywanie terminologii i formułowanie definicji stosownie do
kolejnych aktów dotyczących UCITS i spraw pokrewnych.
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▼M1
Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmowane są
w drodze aktów delegowanych ►M4 zgodnie z art. 112a ◄.
▼M4
Artykuł 112
Komisja jest wspierana przez Europejski Komitet Papierów Wartościo
wych ustanowiony decyzją Komisji 2001/528/WE (1).
Artykuł 112a
1.
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delego
wanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których
mowa w art. 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111, powierza
się Komisji na okres czterech lat od dnia 4 stycznia 2011 r.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa
w art. 26b, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia
17 września 2014 r.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa
w art. 50a, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 21 lipca
2011 r.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa
w art. 51, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 20 czerwca
2013 r.
Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie
później niż sześć miesięcy przed końcem tego okresu czterech lat.
Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie
same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem
każdego okresu.
3.
Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 12, 14, 26b, 43,
50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111, może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w okreś
lonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność
jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12, 14, 26b, 43, 50a,
51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 i 111 wchodzi w życie tylko
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprze
ciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że
nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicja
tywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1) Decyzja Komisji 2001/528/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. ustanawiająca Euro
pejski Komitet Papierów Wartościowych (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, s. 45).
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ROZDZIAŁ XIV
ODSTĘPSTWA, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE
SEKCJA 1

Odstępstwa
Artykuł 113
1.
Wyłącznie do celów duńskich UCITS, pantebreve emitowane
w Danii traktowane są jako równoważne zbywalnym papierom warto
ściowym określonym w art. 50 ust. 1 lit. b).
2.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 22 ust. 1 i art. 32 ust. 1,
właściwe organy mogą zezwolić tym UCITS, które w dniu 20 grudnia
1985 r. miały dwóch lub więcej depozytariuszy zgodnie ze swoim
prawem krajowym, na zachowanie tej liczby depozytariuszy, jeżeli
organy te mają gwarancje, że funkcje, jakie mają być wykonywane
zgodnie z art. 22 ust. 3 i art. 32 ust. 3, będą rzeczywiście wykonywane.
3.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 16, państwa członkow
skie mogą zezwolić spółkom zarządzającym na wydawanie świadectw
na okaziciela, reprezentujących papiery wartościowe innych spółek.

Artykuł 114
1.
Przedsiębiorstwa inwestycyjne, określone w art. 4 ust. 1 lit. l)
dyrektywy 2004/39/WE, posiadające zezwolenie wyłącznie na świad
czenie usług przewidzianych w załączniku do tej dyrektywy, sekcja
A pkt 4 i 5, mogą uzyskać zezwolenie na mocy niniejszej dyrektywy
w celu zarządzania UCITS i klasyfikowania siebie jako „spółki zarzą
dzające”. W takim przypadku tego rodzaju przedsiębiorstwa inwesty
cyjne zrzekają się zezwolenia uzyskanego na mocy dyrektywy
2004/39/WE.
2.
Spółki zarządzające posiadające zezwolenie na działalność wydane
na mocy dyrektywy 85/611/EWG w swoim macierzystym państwie
członkowskim już przed dniem 13 lutego 2004 r., zezwalające na zarzą
dzanie UCITS, uważa się za spółki posiadające zezwolenie dla celów
niniejszego artykułu, jeśli przepisy prawne tego państwa członkow
skiego przewidują, że aby podjąć tego rodzaju działalność, spółki te
muszą spełniać warunki nałożone w art. 7 i 8.

SEKCJA 2

Przepisy przejściowe i przepisy końcowe
Artykuł 115
Do dnia 1 lipca 2013 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrek
tywy.
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Artykuł 116
1.
Państwa członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia
30 czerwca 2011 r. przepisy ustawowe wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania art. 1 ust. 2 akapit drugi, art. 1 ust. 3 lit. b),
art. 2 ust. 1 lit. e), m), p) i q), art. 2 ust. 5, art. 4, art. 5 ust. 1–4, 6 i 7,
art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 formuła wprowadzająca, art. 13
ust. 1 lit. a) i 13 ust. 1 lit. i), art. 15, art. 16 ust. 1 akapit drugi, art. 16
ust. 3, art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3 akapity pierwszy
i trzeci, art. 17 ust. 4–7, art. 17 ust. 9 akapit drugi, art. 18 ust. 1 formuła
wprowadzająca, art. 18 ust. 1 lit. b), art. 18 ust. 2 akapit trzeci i czwarty,
art. 18 ust. 3 i 4 i art. 19 i 20, art. 21 ust. 2–6, 8 i 9, art. 22 ust. 1, art.
22 ust. 3 lit. a), d) i e), art. 23 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 27 akapit trzeci, art.
29 ust. 2, art. 33 ust. 2, 4 i 5, art. 37–42, art. 43 ust. 1–5, art. 44–49, art.
50 ust. 1 zdanie wprowadzające, art. 50 ust. 3, art. 51 ust. 1 akapit
trzeci, art. 54 ust. 3, art. 56 ust. 1, art. 56 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie
wprowadzające, art. 58 i 59, art. 60 ust. 1–5, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62
ust. 1, 2 i 3, art. 63, art. 64 ust. 1, 2 i 3, art. 65, 66 i 67, art. 68 ust. 1
zdanie wprowadzające i lit. a), art. 69 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 2 i 3, art.
71, art. 72, art. 74, art. 75 ust. 1, 2 i 3, art. 77–82, art. 83 ust. 1 lit. b),
art. 83 ust. 2 lit. a) tiret drugie, art. 86, art. 88 ust. 1 lit. b), art. 89 lit.
b), art. 90, art. 91–94, art. 96–100, art. 101 ust. 1–8, art. 102 ust. 2
akapit drugi, art. 102 ust. 5, art. 107, art. 108, art. 109 ust. 2, 3 i 4, art.
110 i załącznik I. Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst tych prze
pisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji. Przepisy te zawierają także wskazanie, że w istniejących
przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odniesienia
do dyrektyw uchylonych niniejszą dyrektywą należy odczytywać jako
odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego
odniesienia i formułowania takiego wskazania określane są przez
państwa członkowskie.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych
przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą
dyrektywą.

Artykuł 117
Dyrektywa 85/611/EWG, zmieniona dyrektywami wymienionymi
w załączniku III część A, traci moc od dnia 1 lipca 2011 r., bez
uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących
terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw
określonych w załączniku III część B.
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Odesłanie do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłanie do
niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.
Odniesienia do uproszczonego prospektu emisyjnego są rozumiane jako
odniesienia do kluczowych informacji dla inwestorów, o których mowa
w art. 78.
Artykuł 118
1.
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 1 ust. 1, art. 1 ust. 2 akapit pierwszy, art. 1 ust. 3 lit. a), art. 1
ust. 4–7, art. 2 ust. 1 lit. a)–d), f)–l), n) i o), art. 2 ust. 2, 3 i 4, art. 2
ust. 6 i 7, art. 3, art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2, 3 i 4, art. 7–11, art. 12 ust. 2,
art. 13 ust. 1 lit. b)–h), art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 17
ust. 2 lit. a), c) i d), art. 17 ust. 3 akapit drugi, art. 17 ust. 8 i art. 17 ust.
9 akapit pierwszy, art. 18 ust. 1 z wyjątkiem zdania wprowadzającego
i lit. a), art. 18 ust. 2 akapit pierwszy i drugi, art. 21 ust. 1 i 7, art. 22
ust. 2, art. 22 ust. 3 lit. b) i c), art. 23 ust. 3, art. 24, art. 25 i 26, art. 27
akapit pierwszy i drugi, art. 28, art. 29 ust. 1, 3 i 4, art. 30, 31 i 32, art.
33 ust. 1 i 3, art. 34, 35 i 36, art. 50 ust. 1 lit. a)–h), art. 50 ust. 2, art.
51 ust. 1 akapit pierwszy i drugi, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 i 53, art. 54
ust. 1 i 2, art. 55, art. 56 ust. 2 akapit pierwszy, art. 56 ust. 2 akapit
drugi, art. 56 ust. 3, art. 57, art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 3–4, art. 70 ust. 1
i 4, art. 73 i 76, art. 83 ust. 1 z wyjątkiem lit. b), art. 83 ust. 2 lit. a)
z wyjątkiem tiret drugiego, art. 84, 85 i 87, art. 88 ust. 1 z wyjątkiem
lit. b), art. 88 ust. 2, art. 89 z wyjątkiem lit. b), art. 102 ust. 1, art. 102
ust. 2 akapit pierwszy, art. 102 ust. 3 i 4, art. 103–106, art. 109 ust. 1,
art. 111, 112, 113 i 117 oraz załączniki II, III i IV obowiązują od dnia
1 lipca 2011 r.
2.
Państwa członkowskie zapewniają, by UCITS jak najszybciej,
a najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od wygaśnięcia terminu
transpozycji do prawa krajowego wszystkich środków wykonawczych,
o których mowa w art. 78 ust. 7, zastąpiły swoje uproszczone prospekty
emisyjne sporządzone zgodnie z przepisami dyrektywy 85/611/EWG
kluczowymi informacjami dla inwestorów sporządzonymi zgodnie
z art. 73. W tym okresie właściwe organy goszczącego państwa człon
kowskiego UCITS nadal akceptują uproszczone prospekty emisyjne
w przypadku UCITS wprowadzających swoje jednostki do obrotu na
terytoriom tych państw członkowskich.
Artykuł 119
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK I
TABELA A
1.

Informacje dotyczące funduszu
wspólnego.

1.

Informacje dotyczące spółki 1.
zarządzającej, łącznie ze
wskazaniem, czy spółka zarzą
dzająca ma siedzibę w innym
państwie członkowskim niż
macierzyste państwo człon
kowskie UCITS.

Informacje dotyczące
inwestycyjnej.

1.1.

Nazwa.

1.1.

Nazwa lub firma, forma
prawna, siedziba statutowa
i siedziba zarządu, jeżeli
mieści się gdzie indziej niż
siedziba statutowa.

1.1.

Nazwa lub firma, forma prawna,
siedziba statutowa i siedziba
zarządu, jeżeli mieści się gdzie
indziej niż siedziba statutowa.

1.2.

Data założenia funduszu wspól 1.2.
nego. Okres, na który została
ustanowiona, jeżeli jest ograni
czony.

Data założenia. Okres, na który
została ustanowiona, jeżeli jest
ograniczony.

1.2.

Data założenia spółki. Okres, na
który została ustanowiona, jeżeli
jest ograniczony.

1.3.

Jeżeli spółka zarządza innymi
funduszami wspólnymi,
wymienić te fundusze wspólne.

1.3.

W przypadku spółek inwesty
cyjnych posiadających różne
subfundusze, wskazanie subfun
duszu.

spółki

1.4.

Podać, gdzie można otrzymać
regulamin funduszu, jeżeli nie
jest załączony, oraz sprawozda
nia okresowe.

1.4.

Podać, gdzie można otrzymać
dokumenty założycielskie,
jeżeli nie są załączone, oraz
sprawozdania okresowe.

1.5.

Zwięzłe informacje dla posia
daczy jednostek uczestnictwa
na temat systemu podatkowego
odnoszącego się do funduszu
wspólnego. Szczegółowa infor
macja, czy potrącenie podatku
jest dokonywane u źródła od
dochodu i zysków kapitałowych
wypłacanych przez fundusz
wspólny posiadaczom jednostek
uczestnictwa.

1.5.

Zwięzłe informacje dla posia
daczy jednostek uczestnictwa
na temat systemu podatkowego
odnoszącego się do spółki.
Szczegółowa informacja, czy
potrącenie podatku jest dokony
wane u źródła od dochodu
i zysków kapitałowych wypła
canych przez spółkę posiada
czom jednostek uczestnictwa.

1.6.

Wskazanie roku obrotowego,
terminów, na kiedy fundusz
sporządza sprawozadania finan
sowe, oraz terminów publikacji
tych sprawozdań.

1.6.

Wskazanie roku obrotowego,
terminów, na kiedy spółka
sporządza sprawozdania finan
sowe, oraz terminów publikacji
tych sprawozdań.

1.7.

Nazwiska osób odpowiedzial
nych za sprawdzanie informacji
księgowych określonych
w art. 73.

1.7.

Nazwiska osób odpowiedzial
nych za sprawdzanie informacji
księgowych określonych
w art. 73.

1.8.

i
stanowiska 1.8.
Nazwiska
zajmowane w spółce przez
członków organów administra
cyjnych, zarządzających
i nadzorczych. Szczegóły
dotyczące ich głównej działal
ności poza spółką, w przy
padku gdy mają one znaczenie
dla spółki.

i
stanowiska
Nazwiska
zajmowane w spółce przez
członków organów administra
cyjnych, zarządzających
i nadzorczych. Szczegóły doty
czące ich głównej działalności
poza spółką, w przypadku gdy
mają one znaczenie dla spółki.

1.9.

Kwota kapitału subskrybowa 1.9.
nego, z podaniem kwoty kapi
tału wpłaconego.

Kapitał.

02009L0065 — PL — 07.01.2020 — 006.002 — 105
▼B

1.10. Szczegóły dotyczące rodzajów
i głównych cech jednostek
uczestnictwa, w szczególności:

1.10. Szczegóły dotyczące rodzajów
i głównych cech jednostek
uczestnictwa, w szczególności:

— charakter prawa (rzeczowe,
osobiste lub inne) reprezen
towanego przez jednostkę,

— oryginalne papiery warto
ściowe lub certyfikaty
stanowiące potwierdzenie
tytułu własności; wpis do
rejestru lub na rachunek,

— oryginalne papiery warto
ściowe lub certyfikaty
stanowiące potwierdzenie
tytułu własności; wpis do
rejestru lub na rachunek,
— cechy jednostek: imienne lub
na okaziciela. Wskazanie,
czy jednostki mogą być
denominowane w innej
walucie i w jakiej,
— wskazanie praw głosu posia
daczy jednostek, jeśli prawa
te istnieją,
— okoliczności, w jakich może
być podjęta decyzja o likwi
dacji funduszu wspólnego,
tryb likwidacji, w szczegól
ności jeśli chodzi o prawa
posiadaczy jednostek.

— cechy jednostek: imienne
lub na okaziciela. Wskaza
nie, czy jednostki mogą być
denominowane w innej
walucie i w jakiej,
— wskazanie praw głosu posia
daczy jednostek, jeśli prawa
te istnieją,
— okoliczności, w jakich może
być podjęta decyzja o likwi
dacji funduszu wspólnego,
tryb likwidacji, w szczegól
ności jeśli chodzi o prawa
posiadaczy jednostek.

1.11. Tam gdzie ma to zastosowanie,
wskazanie giełd lub rynków
papierów wartościowych, na
których jednostki są notowane
lub znajdują się w obrocie.

1.11. Tam gdzie ma to zastosowanie,
wskazanie giełd lub rynków
papierów wartościowych, na
których jednostki są notowane
lub znajdują się w obrocie.

1.12. Procedury i warunki
i sprzedaży jednostek.

1.12. Procedury i warunki
i sprzedaży jednostek.

emisji

emisji

1.13. Procedury i warunki odkupu lub
umorzenia jednostek oraz
okoliczności, w jakich odkup
lub umorzenie mogą być
zawieszone.

1.13. Procedury i warunki odkupu lub
umorzenia jednostek oraz
okoliczności, w jakich odkup
lub umorzenie mogą być
zawieszone. W przypadku
funduszy inwestycyjnych posia
dających różne kategorie inwe
stycji – informacje, w jaki
sposób posiadacz jednostek
uczestnictwa może przejść
z jednej kategorii do innej
i informacje o opłatach nalicza
nych w takich przypadkach.

1.14. Opis zasad ustalania i wykorzy
stywania zysków.

1.14. Opis zasad ustalania i wykorzy
stywania zysków.
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1.15. Opis celów inwestycyjnych
funduszu wspólnego, włącznie
z jego celami finansowymi (np.
podwyższenie kapitału lub
zysk), polityki inwestycyjnej
(np. specjalizacja w sektorach
geograficznych lub przemysło
wych), wszelkich ograniczeń tej
polityki inwestycyjnej oraz
wskazanie metod i instrumentów
lub zdolności kredytowych,
które można wykorzystać
w zarządzaniu funduszem
wspólnym.

1.15. Opis celów inwestycyjnych
spółki inwestycyjnej, włącznie
z jej celami finansowymi (np.
podwyższenie kapitału lub
zysk), polityki inwestycyjnej
(np. specjalizacja w sektorach
geograficznych lub przemysło
wych), wszelkich ograniczeń tej
polityki inwestycyjnej oraz
wskazanie metod i instrumentów
lub zdolności kredytowych,
które można wykorzystać
w zarządzaniu spółką.

1.16. Zasady wyceny aktywów.

1.16. Zasady wyceny aktywów.

1.17. Ustalanie ceny sprzedaży lub
ceny emisyjnej oraz ceny
odkupu lub umorzenia jedno
stek, zwłaszcza:

1.17. Ustalanie ceny sprzedaży lub
ceny emisyjnej oraz ceny
odkupu lub umorzenia jedno
stek, zwłaszcza:

— metoda i częstotliwość obli
czania tych cen,

— metoda i częstotliwość obli
czania tych cen,

— informacje dotyczące opłat
związanych ze sprzedażą
lub emisją oraz odkupem lub
umorzeniem jednostek,

— informacje dotyczące opłat
związanych ze sprzedażą
lub emisją oraz odkupem
lub umorzeniem jednostek,

— środki, miejsca oraz częstot
liwość publikowania tych
cen.

— środki, miejsca oraz częstot
liwość publikowania tych
cen (1).

1.18. Informacje dotyczące sposobu,
kwoty i obliczania wynagro
dzenia płaconego przez fundusz
wspólny spółce zarządzającej,
depozytariuszowi lub osobom
trzecim oraz zwrot kosztów
przez fundusz wspólny spółce
zarządzającej, depozytariuszowi
lub osobom trzecim.

1.18. Informacje dotyczące sposobu,
kwoty i obliczania wynagro
dzenia płaconego przez spółkę
swoim dyrektorom oraz
członkom organów administra
cyjnych, zarządzających
i nadzorczych, depozytariuszowi
lub osobom trzecim oraz zwrot
kosztów przez spółkę swoim
dyrektorom, depozytariuszowi
lub osobom trzecim.

(1) Fundusze inwestycyjne w rozumieniu art. 32 ust. 5 dyrektywy powinny również podawać:
— sposób i częstotliwość obliczania wartości aktywów netto jednostek,
— środki, miejsce i częstotliwość publikacji tej wartości,
— giełdę w państwie, w którym znajduje się w obrocie, cena na podstawie której określa się cenę transakcji przeprowadzonych
poza giełdami w tym państwie.

▼M4
2.

Informacje dotyczące depozytariusza:
2.1.

Tożsamość depozytariusza UCITS wraz z opisem jego obowiązków
oraz mogących powstać konfliktów interesów;

2.2.

Opis wszelkich przekazanych przez depozytariusza funkcji związa
nych z przechowywaniem, wykaz podmiotów, którym przekazano
funkcje, i podmiotów, którym przekazano funkcje na zasadzie
subdelegacji, oraz opis wszelkich konfliktów interesów mogących
powstać w wyniku takiego przekazania funkcji;

2.3.

Oświadczenie wskazujące, że aktualne informacje dotyczące pkt 2.1
i 2.2 zostaną udostępnione inwestorom na żądanie.
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3.

Informacje dotyczące zewnętrznych przedsiębiorstw doradczych lub
zewnętrznych doradców inwestycyjnych, którzy świadczą usługi w zakresie
doradztwa w ramach kontraktu, rozliczanego z aktywów UCITS:
3.1.

Nazwa, firma albo nazwisko doradcy.

3.2.

Istotne przepisy kontraktu ze spółką zarządzającą lub spółką inwe
stycyjną, które mogą mieć znaczenie dla posiadaczy jednostek,
z wyłączeniem przepisów dotyczących wynagrodzenia.

3.3.

Inna istotna działalność.

4.

Informacje dotyczące ustaleń w celu dokonania wypłat na rzecz posiadaczy
jednostek uczestnictwa, odkupu lub umorzenia jednostek i udostępniania
informacji dotyczących UCITS. Informacje takie muszą być w każdym
przypadku podawane w tym państwie członkowskim, w którym dane
UCITS ma swoją siedzibę. Ponadto jeżeli jednostki znajdują się w obrocie
w innym państwie członkowskim, wspomniane informacje odnoszące się
do tego państwa członkowskiego podawane są w publikowanym w danym
państwie prospekcie emisyjnym.

5.

Inne informacje na temat inwestycji:

6.

5.1.

Dotychczasowe wyniki UCITS (jeśli ma to zastosowanie) — tego
rodzaju informacja może być zawarta w prospekcie emisyjnym albo
do niego dołączona.

5.2.

Profil typowego inwestora, do którego jest skierowana oferta
UCITS.

Informacje ekonomiczne:
6.1.

Możliwe wydatki lub opłaty, inne niż opłaty wymienione w pkt
1.17, z podziałem na opłaty uiszczane przez posiadaczy jednostek
uczestnictwa i opłaty pokrywane z aktywów UCITS.
TABELA B

Informacje, które muszą być zawarte w sprawozdaniach okresowych
I.

Bilans aktywów i pasywów
— zbywalne papiery wartościowe,
— salda rachunków bankowych,
— inne aktywa,
— aktywa ogółem,
— pasywa,
— wartość aktywów netto.

II.

Liczba jednostek w obrocie

III.

Wartość aktywów netto na jedną jednostkę

IV.

Portfel papierów wartościowych z wyszczególnieniem:
a) zbywalnych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznych
notowań giełdowych;
b) zbywalnych papierów wartościowych będących w obrocie na innym
rynku regulowanym;
c) ostatnio wyemitowanych zbywalnych papierów wartościowych typu
określonego w art. 50 ust. 1 lit. d);
d) innych zbywalnych papierów wartościowych typu określonego w art. 50
ust. 2 lit. a);
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przeanalizowanych według najbardziej odpowiednich kryteriów w świetle
polityki inwestycyjnej UCITS (np. według kryteriów ekonomicznych,
geograficznych lub walutowych), jako procent aktywów netto; przy czym
dla każdej z powyższych inwestycji należy podać, jaką część ogółu
aktywów UCITS ona stanowi.
Sprawozdanie dotyczące zmian struktury portfela, jakie nastąpiły podczas
okresu referencyjnego.
V.

Sprawozdanie dotyczące rozwoju stanu aktywów UCITS podczas okresu
referencyjnego, obejmujące:
— zysk z inwestycji,
— inne zyski,
— opłaty za zarządzanie,
— opłaty na rzecz depozytariusza,
— inne opłaty i podatki,
— zysk netto,
— dystrybucja zysków oraz reinwestycja zysku,
— zmiany na rachunku kapitałowym,
— wzrost lub spadek wartości inwestycji,
— wszelkie inne zmiany mające wpływ na aktywa i pasywa UCITS,
— koszty transakcji, czyli koszty poniesione przez UCITS w związku
z dokonaną transakcją.

VI.

Tabela porównawcza obejmująca ostatnie trzy lata obrotowe, wskazująca
następujące dane na koniec każdego roku obrotowego:
— całkowita wartość aktywów netto,
— wartość aktywów netto na jedną jednostkę.

VII. Szczegóły dotyczące kwot wynikających ze zobowiązań powstałych w wyniku
transakcji realizowanych przez UCITS podczas okresu referencyjnego,
w podziale na kategorie transakcji w rozumieniu art. 51.
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ZAŁĄCZNIK II
Funkcje wchodzące w skład zbiorowego zarządzania portfelem:
— zarządzanie inwestycjami,
— administracja:
a) obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania
funduszem;
b) zapytania klientów;
c) wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe);
d) monitorowanie przestrzegania uregulowań;
e) prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa;
f) wypłata zysków;
g) emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa;
h) rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);
i) prowadzenie ksiąg,
— wprowadzanie do obrotu.
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ZAŁĄCZNIK III
CZĘŚĆ A
Uchylona dyrektywa wraz z wykazem jej kolejnych zmian
(o której mowa w art. 117)
Dyrektywa Rady 85/611/EWG
(Dz.U. L 375 z 31.12.1985, s. 3)
Dyrektywa Rady 88/220/EWG
(Dz.U. L 100 z 19.4.1988, s. 31)
Parlamentu
Dyrektywa
95/26/WE
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 168 z 18.7.1995, s. 7)

art. 1 tiret czwarte, art. 4 ust. 7
i art. 5 tylko tiret piąte

Dyrektywa 2000/64/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 290 z 17.11.2000, s. 27)

tylko art. 1

Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 20)
Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 41 z 13.2.2002, s. 35)
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1)

tylko art. 66

Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 9)

tylko art. 9

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady2008/18/WE
(Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 42)
CZĘŚĆ B
Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania
(o której mowa w art. 117)
Dyrektywa

Termin transpozycji

Termin rozpoczęcia stosowa
nia

85/611/EWG

1 października 1989 r.

—

88/220/EWG

1 października 1989 r.

—

95/26/WE

18 lipca 1996 r.

—

2000/64/WE

17 listopada 2002 r.

—

2001/107/WE

13 sierpnia 2003 r.

13 lutego 2004 r.

2001/108/WE

13 sierpnia 2003 r.

13 lutego 2004 r.

2004/39/WE

—

30 kwietnia 2006 r.

2005/1/WE

13 maja 2005 r.

—
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ZAŁĄCZNIK IV
Tabela korelacji
Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 1 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 1 ust. 2 tiret pierwsze i drugie

art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

—

art. 1 ust. 2 akapit drugi

art. 1 ust. 3 akapit pierwszy

art. 1 ust. 3 akapit pierwszy

art. 1 ust. 3 akapit drugi

art. 1 ust. 3 akapit drugi, lit. a)

—

art. 1 ust. 3 akapit drugi, lit. b)

art. 1 ust. 4–7

art. 1 ust. 4–7

art. 1 ust. 8 zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 1 ust. 8 tiret pierwsze, drugie i trzecie

art. 2 ust. 1 lit. n) ppkt (i), (ii) i (iii)

art. 1 ust. 8 zdanie ostatnie

art. 2 ust. 7

art. 1 ust. 9

art. 2 ust. 1 lit. o)

art. 1a zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 1a pkt 1

art. 2 ust. 1 lit. a)

art. 1a pkt 2 pierwsza część zdania

art. 2 ust. 1 lit. b)

art. 1a pkt 2 druga część zdania

art. 2 ust. 2

art. 1a pkt 3–5

art. 2 ust. 1 lit. c)–e)

art. 1a pkt 6

art. 2 ust. 1 lit. f)

art. 1a pkt 7 pierwsza część zdania

art. 2 ust. 1 lit. g)

art. 1a pkt 7 druga część zdania

art. 2 ust. 3

art. 1a pkt 8–9

art. 2 ust. 1 lit. h)–i)

art. 1a pkt 10 akapit pierwszy

art. 2 ust. 1 lit. j)

art. 1a pkt 10 akapit drugi

art. 2 ust. 5

art. 1a pkt 11

—

art. 1a pkt 12 i 13 zdanie pierwsze

art. 2 ust. 1 ppkt (i) i (ii)

art. 1a pkt 13 zdanie drugie

art. 2 ust. 4 lit. a)

art. 1a pkt 14 i 15 zdanie pierwsze

art. 2 ust. 1 lit. k) i l)

art. 1a pkt 15 zdanie drugie

art. 2 ust. 6
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Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

—

art. 2 ust. 1 lit. m)

art. 2 ust.1 zdanie wprowadzające

art. 3 zdanie wprowadzające

art. 2 ust. 1 tiret pierwsze, drugie, trzecie
i czwarte

art. 3 lit. a), b), c) i d)

art. 2 ust. 2

—

art. 3

art. 4

art. 4 ust. 1 i 2

art. 5 ust. 1–2

—

art. 5 ust. 3

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy

art. 5 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)

—

art. 5 ust. 4 akapit drugi

art. 4 ust. 3 akapit drugi

art. 5 ust. 4 akapit trzeci

art. 4 ust. 3 akapit trzeci

art. 5 ust. 4 akapit czwarty

art. 4 ust. 3a

art. 5 ust. 5

art. 4 ust. 4

art. 5 ust. 6

—

art. 5 ust. 7

art. 5 ust. 1 i 2

art. 6 ust. 1 i 2

art. 5 ust. 3 akapit pierwszy zdanie wprowadza art. 6 ust. 3 akapit pierwszy zdanie wprowadza
jące
jące
art. 5 ust. 3 akapit pierwszy lit. a)

art. 6 ust. 3 akapit pierwszy lit. a)

art. 5 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) zdanie wpro art. 6 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) zdanie wpro
wadzające
wadzające
art. 5 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) tiret pierwsze
i drugie

art. 6 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) ppkt (i) i (ii)

art. 5 ust. 3 akapit drugi

art. 6 ust. 3 akapit drugi

art. 5 ust. 4

art. 6 ust. 4

art. 5a ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 7 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 5a ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające

art. 7 ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające

art. 5a ust. 1 lit. a) tiret pierwsze

art. 7 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

art. 5a ust. 1 lit. a) tiret drugie zdanie wprowa art. 7 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) zdanie wprowadza
jące
dzające
art. 5a ust. 1 lit. a) tiret drugie ppkt (i), (ii) i (iii)

art. 7 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) tiret pierwsze, drugie
i trzecie

art. 5a ust. 1 lit. a) tiret trzecie i czwarte

art. 7 ust. 1 lit. a) ppkt (iii)

art. 5a ust. 1 lit. a) tiret piąte

—
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Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 5a ust. 1 lit. b)–d)

art. 7 ust. 1 lit. b)–d)

art. 5a ust. 2–5

art. 7 ust. 2–5

art. 5b

art. 8

art. 5c

art. 9

art. 5d

art. 10

art. 5e

art. 11

art. 5f ust. 1 akapit pierwszy

art. 12 ust. 1 akapit pierwszy

art. 5f ust. 1 akapit drugi lit. b)

art. 12 ust. 1 akapit drugi lit. a)

art. 5f ust. 1 akapit drugi lit. b) zdanie pierwsze

art. 12 ust. 1 akapit drugi lit. b)

art. 5f ust. 1 akapit drugi lit. b) zdanie ostatnie

—

art. 5f ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 12 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 5f ust. 2 tiret pierwsze i drugie

art. 12 ust. 2 lit. a) i b)

—

art. 12 ust. 3

art. 5 g

art. 13

art. 5h

art. 14 ust. 1

—

art. 14 ust. 2

—

art. 15

art. 6 ust. 1

art. 16 ust. 1 akapit pierwszy

—

art. 16 ust. 1 akapit drugi

art. 6 ust. 2

art. 16 ust. 2

—

art. 16 ust. 3

art. 6a ust. 1

art. 17 ust. 1

art. 6a ust. 2

art. 17 ust. 2

art. 6a ust. 3

art. 17 ust. 3 akapit pierwszy i drugi

—

art. 17 ust. 3 akapit trzeci

—

art. 17 ust. 4–5

art. 6a ust. 4–6

art. 17 ust. 6–8

art. 6a ust. 7

art. 17 ust. 9 akapit pierwszy

—

art. 17 ust. 9 akapit drugi

art. 6b ust. 1

art. 18 ust. 1

art. 6b ust. 2

art. 18 ust. 2 akapit pierwszy i drugi

02009L0065 — PL — 07.01.2020 — 006.002 — 114
▼B
Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

—

art. 18 ust. 2 akapit trzeci

art. 6b ust. 3 akapit pierwszy

art. 18 ust. 2 akapit czwarty

art. 6b ust. 3 akapit drugi

—

—

art. 18 ust. 3

art. 6b ust. 4

art. 18 ust. 4

art. 6b ust. 5

—

—

art. 19–20

art. 6c ust. 1

art. 21 ust. 1

art. 6c ust. 2 akapit pierwszy

—

art. 6c ust. 2 akapit drugi

art. 21 ust. 2 akapit pierwszy i drugi

—

art. 21 ust. 2 akapit trzeci

art. 6c ust. 3–5

art. 21 ust. 3–5

art. 6c ust. 6

—

art. 6c ust. 7–10

art. 21 ust. 6–9

art. 7

art. 22

art. 8

art. 23 ust. 1–3

—

art. 23 ust. 4–6

art. 9

art. 24

art. 10

art. 25

art. 11

art. 26

art. 12

art. 27 akapit pierwszy i drugi

—

art. 27 akapit trzeci

art. 13

art. 28

art. 13a ust. 1 akapit pierwszy

art. 29 ust. 1 akapit pierwszy

art. 13a ust. 1 akapit drugi zdanie wprowadza art. 29 ust. 1 akapit drugi zdanie wprowadzające
jące
art. 13a ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze, drugie
i trzecie

art. 29 ust. 1 akapit drugi lit. a), b) i c)

art. 13a ust. 1 akapit trzeci i czwarty

art. 29 ust. 1 akapit trzeci i czwarty

art. 13a ust. 2, 3 i 4

art. 29 ust. 2, 3 i 4

art. 13b

art. 30

art. 13c

art. 31

art. 14

art. 32

art. 15

art. 33 ust. 1–3
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Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

—

art. 33 ust. 4–6

art. 16

art. 34

art. 17

art. 35

art. 18

art. 36

—

art. 37–49

art. 19 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 1 lit. a)–c)

art. 50 ust. 1 lit. a)–c)

art. 19 ust. 1 lit. d) zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 1 lit. d) zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 1 lit. d) tiret pierwsze i drugie

art. 50 ust. 1 lit. d) ppkt (i) i (ii)

art. 19 ust. 1 lit. e) zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 1 lit. e) zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze, drugie, trzecie
i czwarte

art. 50 ust. 1 lit. e) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv)

art. 19 ust. 1 lit. f)

art. 50 ust. 1 lit. f)

art. 19 ust. 1 lit. g) zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 1 lit. g) zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 1 lit. g) tiret pierwsze, drugie i trze art. 50 ust. 1 lit. g) ppkt (i), (ii) i (iii)
cie
art. 19 ust. 1 lit. h) zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 1 lit. h) zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 1 lit. h) tiret pierwsze, drugie, trzecie
i czwarte

art. 50 ust. 1 lit. h) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv)

art. 19 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 19 ust. 2 lit. a)

art. 50 ust. 2 lit. a)

art. 19 ust. 2 lit. c)

art. 50 ust. 2 lit. b)

art. 19 ust. 2 lit. d)

art. 50 ust. 2 akapit drugi

art. 19 ust. 4

art. 50 ust. 3

art. 21 ust. 1–3

art. 51 ust. 1–3

art. 21 ust. 4

—

—

art. 51 ust. 4

art. 22 ust. 1 akapit pierwszy

art. 52 ust. 1 akapit pierwszy

art. 22 ust. 1 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 52 ust. 1 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 22 ust. 1 akapit drugi tiret pierwsze i drugie

art. 52 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b)

art. 22 ust. 2 akapit pierwszy

art. 52 ust. 2 akapit pierwszy
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Dyrektywa 85/611/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 22 ust. 2 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 52 ust. 2 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 22 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze, drugie
i trzecie

art. 52 ust. 2 akapit drugi lit. a), b) i c)

art. 22 ust. 3–5

art. 52 ust. 3–5

art. 22a ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 53 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 22a ust. 1 tiret pierwsze, drugie i trzecie

art. 53 ust. 1 lit. a), b) i c)

art. 22a ust. 2

art. 53 ust. 2

art. 23

art. 54

art. 24

art. 55

art. 24a

art. 70

art. 25 ust. 1

art. 56 ust. 1

art. 25 ust. 2 akapit pierwszy zdanie wprowa art. 56 ust. 2 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające
dzające
art. 25 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze,
drugie, trzecie i czwarte

art. 56 ust. 2 akapit pierwszy lit. a), b), c) i d)

art. 25 ust. 2 akapit drugi

art. 56 ust. 2 akapit drugi

art. 25 ust. 3

art. 56 ust. 3

art. 26

art. 57

—

art. 58–67

art. 27 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 68 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 27 ust. 1 tiret pierwsze

—

art. 27 ust. 1 tiret drugie, trzecie i czwarte

art. 68 ust. 1 lit. a), b) i c)

art. 27 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 68 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 27 ust. 2 tiret pierwsze i drugie

art. 68 ust. 2 lit. a) i b)

art. 28 ust. 1 i 2

art. 69 ust. 1 i 2

art. 28 ust. 3 i 4

—

art. 28 ust. 5 i 6

art. 69 ust. 3 i 4

art. 29

art. 71

art. 30

art. 72

art. 31

art. 73

art. 32

art. 74

art. 33 ust. 1 akapit pierwszy

—
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art. 33 ust. 1 akapit drugi

art. 75 ust. 1

art. 33 ust. 2

art. 75 ust. 1

art. 33 ust. 3

art. 75 ust. 3

—

art. 75 ust. 4

art. 34

art. 76

art. 35

art. 77

—

art. 78–82

art. 36 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowa art. 83 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające
dzające
art. 36 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze
i drugie

art. 83 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b)

art. 36 ust. 1 akapit pierwszy ostatnie wyrazy

art. 83 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające

art. 36 ust. 1 akapit drugi

art. 83 ust. 1 akapit drugi

art. 36 ust. 2

art. 83 ust. 2

art. 37

art. 84

art. 38

art. 85

art. 39

art. 86

art. 40

art. 87

art. 41 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 88 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 41 ust. 1 tiret pierwsze i drugie

art. 88 ust. 1 lit. a) i b)

art. 41 ust. 1 zdanie ostatnie

art. 88 ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 41 ust. 2

art. 88 ust. 2

art. 42 zdanie wprowadzające

art. 89 zdanie wprowadzające

art. 42 tiret pierwsze i drugie

art. 89 lit. a) i b)

art. 42 zdanie ostatnie

art. 89 zdanie wprowadzające

art. 43

art. 90

art. 44 ust. 1–3

—

—

art. 91 ust. 1–4

art. 45

art. 92

art. 46 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

art. 93 ust. 1 akapit pierwszy

—

art. 93 ust. 1 akapit drugi

art. 46 ust. 1 tiret pierwsze

—

art. 46 ust. 1 tiret pierwsze, drugie, trzecie
i czwarte

art. 93 ust. 2 lit. a)
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art. 46 ust. 1 tiret piąte

—

art. 46 ust. 2

—

—

art. 93 ust. 2 lit. b)

—

art. 93 ust. 3–8

art. 47

art. 94

—

art. 95

art. 48

art. 96

art. 49 ust. 1–3

art. 97 ust. 1–3

art. 49 ust. 4

—

—

art. 98–100

art. 50 ust. 1

art. 101 ust. 1

—

art. 101 ust. 2–9

art. 50 ust. 2–4

art. 102 ust. 1–3

art. 50 ust. 5 zdanie wprowadzające

art. 102 ust. 4 zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 5 tiret pierwsze, drugie, trzecie
i czwarte

art. 102 ust. 4 lit. a), b), c) i d)

art. 50 ust. 6 zdanie wprowadzające i lit. a) i b)

art. 102 ust. 5 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające

art. 50 ust. 6 lit. b) tiret pierwsze, drugie i trze art. 102 ust. 5 akapit pierwszy lit. a), b) i c)
cie
art. 50 ust. 6 lit. b) zdanie ostatnie

art. 102 ust. 5 akapit drugi i trzeci

art. 50 ust. 7 akapit pierwszy zdanie wprowa art. 103 ust. 1 zdanie wprowadzające
dzające
art. 50 ust. 7 akapit pierwszy tiret pierwsze
i drugie

art. 103 ust. 1 lit. a) i b)

art. 50 ust. 7 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 103 ust. 2 zdanie wprowadzające

art. 50 ust. 7 akapit pierwszy tiret pierwsze,
drugie i trzecie

art. 103 ust. 2 lit. a), b) i c)

art. 50 ust. 7 akapit trzeci

art. 103 ust. 3

art. 50 ust. 8 akapit pierwszy

art. 103 ust. 4

art. 50 ust. 8 akapit drugi zdanie wprowadzające

art. 103 ust. 5 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające

art. 50 ust. 8 akapit drugi tiret pierwsze, drugie
i trzecie

art. 103 ust. 5 akapit pierwszy lit. a), b) i c)

art. 50 ust. 8, akapit trzeci

art. 103 ust.6

art. 50 ust. 8 akapit czwarty

art. 103 ust. 5 akapit drugi
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art. 50 ust. 8 akapit piąty

art. 103 ust. 7

art. 50 ust. 8 akapit szósty

—

art. 50 ust. 9–11

art. 104 ust. 1–3

—

art. 105

art. 50a ust. 1 zdanie wprowadzające

art. 106 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające

art. 50a ust. 1 lit. a) zdanie wprowadzające

art. 106 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowa
dzające

art. 50a ust. 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie i trze art. 106 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c)
cie
art. 50a ust. 1 lit. b)

art. 106 ust. 1 akapit drugi

art. 50a ust. 2

art. 106 ust. 2

art. 51 ust. 1 i 2

art. 107 ust. 1 i 2

—

art. 107 ust. 3

art. 52 ust. 1

art. 108 ust. 1 akapit pierwszy

art. 52 ust. 2

art. 108 ust. 1 akapit drugi

art. 52 ust. 3

art. 108 ust. 2

—

art. 108 ust. 3–6

art. 52a

art. 109 ust. 1 i 2

—

art. 109 ust. 3 i 4

art. 52b ust. 1

art. 110 ust. 1

art. 52b ust. 2

—

art. 52b ust. 3

art. 110 ust. 2

art. 53a

art. 111

art. 53b ust. 1

art. 112 ust. 1

art. 53b ust. 2

art. 112 ust. 2

—

art. 112 ust. 3

art. 54

art. 113 ust. 1

art. 55

art. 113 ust. 2

art. 56 ust. 1

art. 113 ust. 3

art. 56 ust. 2

—

art. 57

—

—

art. 114

art. 58

art. 116 ust. 2
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—

art. 115

—

art. 116 ust. 1

—

art. 117–118

art. 59

art. 119

załącznik I, tabela A i B

załącznik I tabela A i B

załącznik I, tabela C

—

załącznik II

załącznik II

—

załącznik III

—

załącznik IV

