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Pozměňovací návrh 139
Bernd Lange

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

o alternativních investičních fondech 
a správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

Or. en

Odůvodnění

Předmětem regulace by měl být produkt alternativní investiční fondy. Zahrnutí fondů a nikoli 
pouze správců by znamenalo „zanechání stopy“ správců fondů na finančních trzích EU.

Pozměňovací návrh 140
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

o alternativních investičních fondech 
a správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na fondy (AIF) i na správce AIF. Systémové riziko není možno 
řádně řídit bez požadavků na fondy.



PE439.111v02-00 4/152 AM\804881CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 141
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

o alternativních investičních fondech 
a správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

Or. en

Odůvodnění

Předmětem regulace by měl být produkt alternativní investiční fondy. Zahrnutí fondů a nikoli 
pouze správců by znamenalo „zanechání stopy“ správců fondů na finančních trzích EU.

Pozměňovací návrh 142
Othmar Karas

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 
2009/…/ES

o alternativních investičních fondech a 
jejich správcích a o změně směrnic 
2004/39/ES a 2009/…/ES

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat i přímo na produkt „alternativní investice“.  Odpovídá to 
logice věci – je třeba co nejdříve podchytit případné finanční transakce, které představují 
systémové riziko.  K tomuto účelu však právní předpisy, které se vztahují pouze na formy 
prodeje a na správce, nepostačují.
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Pozměňovací návrh 143
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnice 2004/39/ES  

Or. en

Odůvodnění

V důsledku změn podle Lisabonské smlouvy již tato směrnice není vhodným nástrojem pro 
změnu směrnice SKIPCP, a proto by tato zmínka měla být z názvu směrnice odstraněna.

Pozměňovací návrh 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES 
a 2009/…/ES

o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2004/39/ES,
2009/…/ES a 2003/6/ES

Or. en

Odůvodnění

Název směrnice by se měl upravit podle změny týkající se krátkého prodeje zavedené do 
směrnice o zneužívání trhu 2003/6/ES.
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Pozměňovací návrh 145
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Správci alternativních investičních 
fondů (správci AIF) odpovídají za správu 
významného objemu investovaných aktiv 
v Evropě, podílejí se na významném 
objemu obchodu na trzích finančních 
nástrojů a mohou mít důležitý vliv na trhy 
a společnosti, do kterých investují.

(1) Alternativní investiční fondy (AIF) 
a správci alternativních investičních fondů 
(správci AIF) odpovídají za významný 
objem investovaných aktiv v Evropě, 
podílejí se na významném objemu obchodu 
na trzích finančních nástrojů a mohou mít 
důležitý vliv na trhy a společnosti, do 
kterých investují.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na fondy (AIF) i na správce AIF.

Pozměňovací návrh 146
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Příslušní tvůrci politik Evropské unie 
krátce před konáním summitu G-20 v 
Pittsburgu v září 2009 důrazně požadovali 
pravidla pro každý produkt, pro každé 
místo, kde se bude jednat, a pro každou 
instituci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vliv správců AIF na trhy, na kterých 
provozují svou činnost, je převážně 
prospěšný, avšak nedávné finanční potíže 
jasně ukázaly, že činnost správců AIF 
může také vést k rozšíření či prohloubení 
rizik ve finančním systému. 
Nekoordinované reakce členských států na 
tato rizika ztěžují účinné řízení těchto rizik. 
Cílem směrnice je proto stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
správcům AIF a dohled nad nimi za účelem 
zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy ve Společenství.

(2) Nedávné finanční potíže jasně ukázaly, 
že činnost správců AIF může vést 
k rozšíření či prohloubení rizik ve 
finančním systému a v hospodářství. 
Nekoordinované reakce členských států na 
tato rizika ztěžují účinné řízení těchto rizik. 
Cílem směrnice je proto stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
správcům AIF a dohled nad nimi za účelem 
zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy v Unii. K regulaci je třeba 
zásadně přistupovat s cílem dlouhodobého 
udržitelného růstu a podpory sociální 
soudržnosti. Tato regulace by se měla 
zabývat ochranou spotřebitelů a investorů, 
integritou a stabilitou trhu a měla by 
předcházet systémovému riziku a bojovat 
s vnějšími sociálními důsledky.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důkaz o tom, že celkový dopad správců AIF na trh nebo na hospodářství jako celek 
je přínosný. Krize ukázala, že zajišťovací fondy mohou naopak na trhu hrát negativní úlohu 
a že společnosti v držení soukromých kapitálových fondů představují vyšší riziko selhání jako 
důsledek akvizičního dluhu, který musí splácet.

Pozměňovací návrh 148
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vliv správců AIF na trhy, na kterých 
provozují svou činnost, je převážně 

(2) Vliv správců AIF na trhy, na kterých 
provozují svou činnost, je převážně 
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prospěšný, avšak nedávné finanční potíže 
jasně ukázaly, že činnost správců AIF 
může také vést k rozšíření či prohloubení 
rizik ve finančním systému. 
Nekoordinované reakce členských států na 
tato rizika ztěžují účinné řízení těchto rizik. 
Cílem směrnice je proto stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
správcům AIF a dohled nad nimi za účelem 
zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy ve Společenství.

prospěšný, avšak nedávné finanční potíže 
jasně ukázaly, že činnost správců AIF 
může také vést k rozšíření či prohloubení 
rizik ve finančním systému ze strany jejich 
hlavních makléřů. Nekoordinované reakce 
členských států na tato rizika ztěžují účinné 
řízení těchto rizik. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 
14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu1

a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 
2006 o kapitálové přiměřenosti 
investičních podniků a úvěrových 
institucí2 musí tedy zohlednit potenciální 
systémové riziko způsobované expozicí 
alternativním investičním fondům (AIF). 
Cílem směrnice je stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
správcům AIF a dohled nad nimi za účelem 
zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy ve Společenství.
1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

Or. en

Odůvodnění

Expozice druhé strany se v této směrnici neřeší. Změny odrážejí potřebu změnit směrnici 
o kapitálových požadavcích (CRD) s cílem postihnout potenciální systémové riziko 
způsobované ze strany hlavního makléře.

Pozměňovací návrh 149
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vliv správců AIF na trhy, na kterých 
provozují svou činnost, je převážně 
prospěšný, avšak nedávné finanční potíže 

(2) Nedávné finanční potíže jasně ukázaly, 
že činnost alternativních investičních 
fondů (AIF) a správců AIF může vést 
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jasně ukázaly, že činnost správců AIF 
může také vést k rozšíření či prohloubení 
rizik ve finančním systému. 
Nekoordinované reakce členských států na 
tato rizika ztěžují účinné řízení těchto rizik. 
Cílem směrnice je proto stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
správcům AIF a dohled nad nimi za účelem 
zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy ve Společenství.

k rozšíření či prohloubení rizik ve 
finančním systému a v hospodářství. 
Nekoordinované reakce členských států na 
tato rizika ztěžují účinné řízení těchto rizik. 
Cílem směrnice je proto stanovit společné 
požadavky upravující vydávání povolení 
AIF a správcům AIF a dohled nad nimi za 
účelem zajištění soudržného přístupu 
k souvisejícím rizikům a jejich dopadu na 
investory a trhy v Unii.

Or. en

Odůvodnění

První hodnocení není založeno na jakémkoli akademickém důkazu. Jak je vysvětleno v bodě 
odůvodnění 2, krize ukázala, že vlivy AIF a správců AIF na trhy jsou kontroverzní.

Pozměňovací návrh 150
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3)  Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců
AIF jsou zranitelné vůči některým 
významným rizikům ve vztahu 
k investorům, jiným účastníkům na trhu 
a trhům samotným. K zajištění 
komplexních a společných opatření pro 
dohled je nezbytné stanovit rámec, který 
bude schopen tato rizika řešit s ohledem na 
řadu rozmanitých investičních strategií 
a postupů používaných správci AIF. 
V důsledku toho by se tato směrnice měla 
vztahovat na správce AIF, kteří spravují 
a nabízejí všechny druhy fondů, na které 
se nevztahuje směrnice 2009/…/ES 
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (přepracované znění), 

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie AIF jsou 
zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných AIF. V důsledku toho by se 
tato směrnice měla vztahovat na AIF 
a správce AIF, na které se nevztahuje 
směrnice 2009/…/ES o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
(přepracované znění), a to bez ohledu na 
právní či smluvní způsob, kterým je 
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a to bez ohledu na právní či smluvní 
způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena. Správce AIF by 
neměl mít právo spravovat SKIPCP ve 
smyslu směrnice 2009/…/ES na základě 
povolení podle této směrnice.

správci AIF tato odpovědnost svěřena. 
Správce AIF by neměl mít právo spravovat 
SKIPCP ve smyslu směrnice 2009/…/ES 
na základě povolení podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Strategiemi se řídí fondy (AIF), a nikoli správci AIF.

Pozměňovací návrh 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice 2009/…/ES 
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (přepracované znění), 
a to bez ohledu na právní či smluvní 
způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena. Správce AIF by 
neměl mít právo spravovat SKIPCP ve 
smyslu směrnice 2009/…/ES na základě 
povolení podle této směrnice.

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice 2009/…/ES 
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (přepracované znění), 
a to bez ohledu na právní či smluvní 
způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena, pokud má 
potenciální systémový význam. Správce 
AIF by neměl mít právo spravovat SKIPCP 
ve smyslu směrnice 2009/…/ES na základě 
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povolení podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je postihnout systémové riziko. S cílem minimalizovat vedlejší 
škody způsobené „univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze 
registrovat a splňovat povinnosti transparentnosti podle článků 19–21.

Pozměňovací návrh 152
Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice 2009/…/ES
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (přepracované znění), 
a to bez ohledu na právní či smluvní 
způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena. Správce AIF by 
neměl mít právo spravovat SKIPCP ve 
smyslu směrnice 2009/…/ES na základě 
povolení podle této směrnice.

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se subjektů
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) (přepracované 
znění)1, a to bez ohledu na právní či 
smluvní způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena. K těmto fondům 
mohou mimo jiné patřit zajišťovací fondy, 
soukromé kapitálové fondy, realitní fondy, 
komoditní fondy a fondy pro investice do 
infrastruktury. Správce AIF by neměl mít 
právo spravovat SKIPCP ve smyslu 
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směrnice 2009/65/ES na základě povolení 
podle této směrnice.

Úř. věst. L […], […], s. […]. 1 Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Odůvodnění

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Pozměňovací návrh 153
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice 2009/…/ES
o koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) (přepracované znění), 
a to bez ohledu na právní či smluvní 
způsob, kterým je správci AIF tato 

(3) Nedávné potíže na finančních trzích 
zdůraznily, že mnohé strategie správců AIF 
jsou zranitelné vůči některým významným 
rizikům ve vztahu k investorům, jiným 
účastníkům na trhu a trhům samotným. 
K zajištění komplexních a společných 
opatření pro dohled je nezbytné stanovit 
rámec, který bude schopen tato rizika řešit 
s ohledem na řadu rozmanitých 
investičních strategií a postupů 
používaných správci AIF. V důsledku toho 
by se tato směrnice měla vztahovat na 
správce AIF, kteří spravují a nabízejí 
všechny druhy fondů, na které se 
nevztahuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. 
července 2009 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) (přepracované 
znění)1, a to bez ohledu na právní či 
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odpovědnost svěřena. Správce AIF by 
neměl mít právo spravovat SKIPCP ve 
smyslu směrnice 2009/…/ES na základě 
povolení podle této směrnice.

smluvní způsob, kterým je správci AIF tato 
odpovědnost svěřena. K těmto fondům 
mohou mimo jiné patřit zajišťovací fondy, 
soukromé kapitálové fondy, realitní fondy, 
komoditní fondy a fondy pro investice do 
infrastruktury. Správce AIF by neměl mít 
právo spravovat SKIPCP ve smyslu 
směrnice 2009/65/ES na základě povolení 
podle této směrnice.

Úř. věst. L […], […], s. […]. 1 Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účelem této směrnice by mělo být 
také vytvořit pobídky k přemístění 
zahraničních fondů do EU a poskytnout 
jim nejen výhody regulace a ochrany 
investorů, ale také umožnit řádné zdanění 
na úrovni správce, fondu a investora.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato směrnice navazuje na dohodu 
dosaženou v Pittsburghu v září 2009 na 
summitu skupiny G-20, podle níž všechny 
zúčastněné strany, trhy a produkty budou 
řádně regulovány.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná vážný závazek ze summitu skupiny G-20 řádně regulovat 
všechny zúčastněné strany, produkty a trhy.

Pozměňovací návrh 156
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni.
Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu 
či složení portfolií AIF spravovaných 
správci AIF a bylo by obtížné stanovit tak 
rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

(4) Tato směrnice stanoví požadavky 
týkající se způsobu, kterým by správci AIF 
měli spravovat AIF, za které jsou 
odpovědni, a způsobu, jakým by měly AIF 
jednat na finančních trzích a ve 
společnostech, do nichž investují.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na fondy (AIF) i na správce (AIFM).

Pozměňovací návrh 157
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni. 
Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu 
či složení portfolií AIF spravovaných 
správci AIF a bylo by obtížné stanovit tak 

(4) Tato směrnice stanoví požadavky 
týkající se způsobu, kterým by správci AIF 
měli spravovat AIF, za které jsou 
odpovědni. Bylo by nepřiměřené upravovat 
strukturu či složení portfolií AIF 
spravovaných správci AIF nebo postupy 
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rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

schvalování AIF a bylo by obtížné stanovit 
tak rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Proces schvalování se v této směrnici neupravuje a přísluší i nadále příslušným vnitrostátním 
orgánům.

Pozměňovací návrh 158
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni. 
Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu 
či složení portfolií AIF spravovaných 
správci AIF a bylo by obtížné stanovit tak 
rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných
správci AIF.

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni. 
Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu 
či složení portfolií AIF spravovaných 
správci AIF nebo postupy schvalování 
AIF a bylo by obtížné stanovit tak 
rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh směrnice se drží regulace správců AIF a nereguluje samotné AIF, 
mělo by být jasné, že proces schvalování AIF tato směrnice neupravuje.
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Pozměňovací návrh 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni. 
Bylo by nepřiměřené upravovat strukturu 
či složení portfolií AIF spravovaných 
správci AIF a bylo by obtížné stanovit tak 
rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

(4) Směrnice stanoví požadavky týkající se 
způsobu, kterým by správci AIF měli 
spravovat AIF, za které jsou odpovědni. 
Bylo by obtížné upravovat strukturu či 
složení portfolií AIF spravovaných správci 
AIF a bylo by obtížné stanovit tak 
rozsáhlou harmonizaci, a to kvůli velmi 
rozmanitým druhům AIF spravovaných 
správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Tato otázka není věcí přiměřenosti. Regulace fondů by nebyla nepřiměřená, vezmeme-li 
v úvahu potřebu regulace, jež nastala v době finanční krize. Je-li však regulace správců fondů 
komplexní (včetně správců, kteří nabízejí neevropské fondy nebo delegují funkce na 
neevropské právnické osoby), je to pro dosažení navržených cílů dostatečné.

Pozměňovací návrh 160
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Správcem AIF by měl být buď 
externí správce, který je právnickou 
osobou jmenovanou AIF nebo jednající 
jménem AIF, nebo v případě, že se jedná 
o AIF s vlastní správou, což znamená, že 
je zřízen tak, že správní rozhodnutí 
přijímá řídící orgán AIF a nikoli externí 
právnická osoba, měl by se AIF hodnotit 
jako správce AIF. Pro daný AIF by se 
měla za správce pokládat pouze jedna 
právnická osoba.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasná definice, která by umožnila, aby různé struktury fondů měly kvalifikované 
správce AIF. To se týká konkrétně fondů s vlastní správou nebo vnitřně spravovaných fondů.

Pozměňovací návrh 161
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, na správu portfolií 
investic dle vlastního uvážení v rámci 
pověření od jednotlivých investorů ani na 
žádnou jinou formu správy individuálního 
portfolia nebo na správu aktiv držených
na vlastní účet úvěrovými institucemi, 
pojišťovnami nebo zajišťovnami. Výjimky 
uvedené v této směrnici platí, pokud 
správce AIF trvale splňuje podmínky 
těchto výjimek. Tato směrnice by se dále
neměla vztahovat na správu penzijních 
fondů nebo institucí, které spravují fondy 
na podporu sociálního zabezpečení 
a veřejné důchodové systémy nebo na 
sekuritizační nástroje. Tato směrnice by 
se rovněž neměla vztahovat na správu 
subjektů kolektivního investování, které 
jsou schváleny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a jsou nabízeny pouze 
ve svém domovském členském státě. Tato 
směrnice by se však měla vztahovat na 
správce všech subjektů kolektivního 
investování, které nemusejí mít povolení 
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směrnicí. jako SKIPCP. Po investičních podnicích 
s povolením podle směrnice 2004/39/ES 
o trzích finančních nástrojů by nemělo být 
požadováno, aby získaly povolení podle 
této směrnice za účelem poskytování 
investičních služeb v souvislosti s AIF. 
Investiční podniky však mohou poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu AIF spravovaných 
výlučně pro svou mateřskou společnost 
nebo dceřiné společnosti, penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami ani na správu investičních 
produktů povolených podle vnitrostátních 
právních předpisů a prodávaných pouze 
vnitrostátně na území příslušného 
členského státu ani na vnitrostátní, 
regionální a místní vlády a vládní 
investiční nástroje nebo orgány či 
instituce, které spravují fondy na podporu 
sociálního zabezpečení a důchodové 
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povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

systémy nebo systémy s účastí 
zaměstnanců. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP, pokud spravují 
nebo nabízejí AIF s potenciálním 
systémovým významem. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k neúmyslným a nepřiměřeným důsledkům a aby se minimalizovaly vedlejší 
škody, měly by existovat určité omezené výjimky. Mimo oblast působnosti by měly být 
především vnitrostátní produkty, protože jsou regulovány a prodávány výhradně na 
vnitrostátní úrovni, nepředstavují potenciální systémové riziko a mají přiměřenou ochranu 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 163
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
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investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

investiční politikou ve prospěch těchto
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, penzijními fondy nebo
pojišťovnami či zajišťovnami. Tato 
směrnice by se dále neměla vztahovat na
vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a vládní investiční nástroje nebo orgány či 
instituce, které spravují fondy na podporu 
sociálního zabezpečení a důchodové 
systémy nebo systémy s účastí 
zaměstnanců. Aby mohli využít výjimek 
uvedených v této směrnici, měli by dotyční 
správci AIF trvale splňovat podmínky, 
které pro tyto výjimky platí. Tato směrnice 
by se však měla vztahovat na správce 
všech subjektů kolektivního investování, 
které nemusejí mít povolení jako SKIPCP. 
Po investičních podnicích s povolením 
podle směrnice 2004/39/ES o trzích 
finančních nástrojů by nemělo být 
požadováno, aby získaly povolení podle 
této směrnice za účelem poskytování 
investičních služeb v souvislosti s AIF. 
Investiční podniky však mohou poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
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kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy, 
centrální banky nebo aktiva držená na 
vlastní účet úvěrovými institucemi, 
penzijními fondy nebo pojišťovnami či
zajišťovnami. Tato směrnice by se rovněž 
neměla vztahovat na správu subjektů 
kolektivního investování, které jsou 
schváleny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a jsou nabízeny pouze 
ve svém domovském členském státě. Tato 
směrnice by se také neměla vztahovat na 
aktivně spravované investice ve formě 
cenných papírů, jako jsou osvědčení, řízené 
futures nebo indexované obligace. Měla by 
se však vztahovat na správce všech 
subjektů kolektivního investování, které 
nemusejí mít povolení jako SKIPCP. Po 
investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem nabízení podílových jednotek nebo 
akcií AIF nebo poskytování investičních 
služeb v souvislosti s AIF. Investiční 
podniky však mohou nabízet podílové 
jednotky nebo akcie AIF nebo poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí. Tato směrnice 
by se neměla vztahovat na průmyslové 
holdingové společnosti, s jejichž akciemi 
se obchoduje na regulovaném trhu EU, 
pokud vlastní akcie ve svých dceřiných 
společnostech nebo přidružených 
společnostech za účelem provádění 
průmyslové obchodní strategie.

Or. en
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Odůvodnění

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Pozměňovací návrh 165
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, penzijními fondy nebo
pojišťovnami či zajišťovnami. Neměla by 
se rovněž vztahovat na správu subjektů 
kolektivního investování, které jsou 
schváleny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a jsou nabízeny pouze 
ve svém domovském členském státě. Aby 
mohli využít výjimek uvedených v této 
směrnici, měli by dotyční správci AIF 
trvale splňovat podmínky, které pro tyto 
výjimky platí. Tato směrnice by se však
měla vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
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poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Fondy, které jsou regulovány a distribuovány pouze na vnitrostátní úrovni by měly být 
z oblasti působnosti směrnice o správcích AIF vyňaty. Čistě vnitrostátní fondy a jejich správci 
nepředstavují systémové riziko, protože tyto fondy jsou obvykle ve vysoké míře regulovány a 
často rovněž spravovány v souladu s předpisy obdobnými SKIPCP.

Pozměňovací návrh 166
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, penzijními fondy nebo
pojišťovnami či zajišťovnami. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat ani na 
správce, kteří spravují AIF, jejichž 
jedinými investory jsou jejich mateřské 
podniky, jejich dceřiné společnosti nebo 
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indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

jiné dceřiné společnosti mateřského 
podniku a kde investoři nejsou sami AIF.
Aby mohli využít výjimek uvedených v této 
směrnici, měli by dotyční správci AIF 
trvale splňovat podmínky, které pro tyto 
výjimky platí. Tato směrnice by se však
měla vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro správce, kteří spravují investice pocházející ze stejné skupiny je odůvodněná. 
Nezpůsobuje to žádné dodatečné riziko pro finanční trhy. Protože se tyto fondy často 
používají ve skupinách bank nebo pojišťoven, mají tyto finanční instituce již povinnost 
přijmout řádná opatření proti riziku v souladu s právními předpisy o dozoru. Kromě toho není 
nutná ani ochrana investora v podmínkách investic v rámci téže skupiny. 

Pozměňovací návrh 167
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
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investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, penzijními fondy nebo
pojišťovnami či zajišťovnami. Neměla by 
se rovněž vztahovat na správu subjektů 
kolektivního investování s nejvýše pěti 
investory, které jsou schváleny v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a jsou 
nabízeny pouze ve svém domovském 
členském státě. Aby mohli využít výjimek 
uvedených v této směrnici, měli by dotyční 
správci AIF trvale splňovat podmínky, 
které pro tyto výjimky platí. Tato směrnice 
by se však měla vztahovat na správce 
všech subjektů kolektivního investování, 
které nemusejí mít povolení jako SKIPCP. 
Po investičních podnicích s povolením 
podle směrnice 2004/39/ES o trzích 
finančních nástrojů by nemělo být 
požadováno, aby získaly povolení podle 
této směrnice za účelem poskytování 
investičních služeb v souvislosti s AIF. 
Investiční podniky však mohou poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Fondy s omezeným počtem investorů mohu mít individuální smluvní ujednání. Správci AIF, 
kteří spravují fondy s nejvýše pěti investory, které jsou na trhu pouze na vnitrostátní úrovni, 
by tedy měly být vyňaty z oblasti působnosti směrnice o správcích AIF, pokud podléhají 
účinné vnitrostátní regulaci. 
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Pozměňovací návrh 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

(5) Oblast působnosti této směrnice by se 
měla vztahovat na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou nebo podle vlastního 
uvážení ve prospěch těchto investorů. Tato 
směrnice by se měla rovněž vztahovat na 
fondy s jedním investorem a na správu 
účtů s pákovým efektem, aby byly 
zachovány rovné podmínky pro podobné 
typy investičních nástrojů. Neměla by se 
vztahovat na subjekty veřejného zájmu.
Tato směrnice by se také neměla vztahovat 
na aktivně spravované investice ve formě 
cenných papírů, jako jsou osvědčení, řízené 
futures nebo indexované obligace. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat ani na 
holdingové společnosti, pokud drží akcie 
ve svých dceřinných společnostech, není-li 
hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společností tvorba zisku pro 
jejich investory, především 
prostřednictvím prodeje svých dceřiných 
společností během určitého časového 
rámce, nýbrž jsou zaměřeny na 
uskutečňování obchodní strategie 
prostřednictvím svých dceřinných 
společností. Měla by se však vztahovat na 
správce všech subjektů kolektivního 
investování, které nemusejí mít povolení 
jako SKIPCP. Po investičních podnicích 
s povolením podle směrnice 2004/39/ES 
o trzích finančních nástrojů by nemělo být 
požadováno, aby získaly povolení podle 
této směrnice za účelem poskytování 
investičních služeb v souvislosti s AIF. 
Investiční podniky však mohou poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
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podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí. 

Or. en

Odůvodnění

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Pozměňovací návrh 169
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Aby nedocházelo 
k překrývání právních předpisů, neměla 
by se oblast působnosti této směrnice 
vztahovat na subjekty kolektivního 
investování uzavřeného typu kótované na 
regulovaném trhu, na něž se vztahuje 
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nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

regulace podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 
28. května 2001 o přijetí cenných papírů 
ke kótování na burze cenných papírů a 
o informacích, které k nim mají být 
zveřejněny1, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 
15. prosince 2004 o harmonizaci 
požadavků na průhlednost týkající se 
informací o emitentech, jejichž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu2 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. 
listopadu 2003 o prospektu, který má být 
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování3. Pro 
zajištění harmonizovaného přístupu 
Komise co nejdříve, nejpozději v den 
vstupu této směrnice v platnost, tyto 
směrnice zreviduje a případně předloží 
legislativní návrhy pro zajištění 
odpovídající regulace. Tato směrnice by se 
měla vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů4

by nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.
1 Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 30.
3 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty kolektivního investování uzavřeného typu jsou kótovány na regulovaném trhu 
a neměly by být regulovány touto směrnicí, protože se na ně již vztahují požadavky směrnic 
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CARD, Prospectus a Transparency. Pro zajištění rovných podmínek by však Komise měla tyto 
směrnice zrevidovat a v souladu s touto směrnicí učinit příslušné změny.

Pozměňovací návrh 170
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po 
investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí. 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Měla by se také vztahovat na 
správce všech subjektů kolektivního 
investování, které nemusejí mít povolení 
jako SKIPCP. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Pro účely této 
směrnice by se podnik, který v zásadě 
jedná jako holdingový subjekt pro 
skupinu dceřiných společností a který 
vlastní strategický podíl v podnicích 
s cílem dlouhodobé činnosti, a nikoli za 
účelem tvorby zisku prostřednictvím 
prodeje v určitém časovém rámci, neměl 
pokládat za subjet kolektivního 
investování. Po investičních podnicích 
s povolením podle směrnice 2004/39/ES 
o trzích finančních nástrojů by nemělo být 
požadováno, aby získaly povolení podle 
této směrnice za účelem poskytování 
investičních služeb v souvislosti s AIF. 
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Investiční podniky však mohou poskytovat 
investiční služby v souvislosti s AIF pouze 
a do té míry, pokud mohou být jejich 
podílové jednotky či akcie nabízeny 
v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že odkaz na subjekt kolektivního investování ve větě, že správci všech 
subjektů kolektivního investování, kteří nejsou SKIPCP, spadají do oblasti působnosti 
směrnice, je odkazem na subjekty kolektivního investování, které získávají kapitál od většího 
počtu investorů s cílem investovat jej v souladu s určitou investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto investorů, a nikoli na širší skupinu subjektů kolektivního 
investování. 

Pozměňovací návrh 171
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo
zajišťovnami. Tato směrnice by se také
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva přímo či nepřímo držená na vlastní 
účet úvěrovými institucemi, instituce
zajišťující penzijními pojištění nebo
pojišťovnami či zajišťovnami. Neměla by 
se rovněž vztahovat na správu subjektů 
kolektivního investování, které jsou 
schváleny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a jsou nabízeny pouze 
ve svém domovském členském státě. Tato 
směrnice by se však měla vztahovat na 
aktivně spravované investice ve formě 
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podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

cenných papírů, jako jsou osvědčení, řízené 
futures nebo indexované obligace. Měla by 
se také vztahovat na správce všech 
subjektů kolektivního investování, které 
nemusejí mít povolení jako SKIPCP. Po 
investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Ke správcům aktiv držených na vlastní účet institucemi pro poskytování zaměstnaneckého 
penzijního pojištění by se mělo přistupovat jako ke správcům aktiv držených na vlastní účet 
pojišťovacími společnostmi. Fondy regulované a distribuované pouze na vnitrostátní úrovni 
by měly být ze směrnice o správcích AIF vyňaty, neboť čistě vnitrostátní fondy a správci 
nepředstavují systémová rizika, protože tyto fondy jsou obvykle ve vysoké míře regulované, 
a to často podobně jako v SKIPCP. Výjimky pro fondy bez principu rozložení rizika nejsou 
uskutečnitelné ani pro aktivně spravované investice ve formě cenných papírů.

Pozměňovací návrh 172
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
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správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na průmyslové holdingové 
společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje 
na regulovaném trhu EU, pokud vlastní 
akcie ve svých dceřiných společnostech 
nebo přidružených společnostech, v nichž 
mají rozhodující vliv, za účelem provádění 
průmyslové obchodní strategie.

Or. en

Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
by bylo obtížné dodržet stanovenou úroveň řádného provádění dozoru. Průmyslové 
holdingové společnosti jsou dlouhodobými vlastníky bez plánované ústupové perspektivy a 
s průmyslovým přístupem ke svému holdingu. 
Tyto společnosti nepředstavují systémové riziko a pokud jsou kótované, vztahují se na ně 
stávající právní předpisy EU pro společnosti, vnitrostátní regulace a pravidla pro kótování na 
burze, která představují účinnou ochranu investorů. Měly by být vyňaty.
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Pozměňovací návrh 173
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů nebo 
správce nesdružených investic, jako jsou 
nadační fondy, státní investiční fondy, 
vnitrostátní, regionální nebo místní vládní 
investiční fondy nebo aktiva držená na 
vlastní účet úvěrovými institucemi, 
pojišťovnami nebo zajišťovnami. Tato 
směrnice by se také neměla vztahovat na 
aktivně spravované investice ve formě 
cenných papírů, jako jsou osvědčení, řízené 
futures nebo indexované obligace. Měla by 
se však vztahovat na správce všech 
subjektů kolektivního investování, které 
nemusejí mít povolení jako SKIPCP. Po 
investičních podnicích s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů by nemělo být požadováno, aby 
získaly povolení podle této směrnice za 
účelem poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Investiční fondy spravované vládními subjekty, jako je např. Finance Wales, které spravují 
strukturální fondy EU s pákovým efektem soukromých investic, by neměly spadat do oblasti 
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působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 174
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 
investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na subjekty kolektivního 
investování, které získávají kapitál od 
mnoha investorů s cílem jej investovat 
v souladu s vymezenou investiční politikou 
ve prospěch těchto investorů. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat na 
nesdružené investice, jako jsou nadační 
fondy, státní investiční fondy nebo aktiva 
držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami a penzijními fondy. Tato 
směrnice by se také neměla vztahovat na 
aktivně spravované investice ve formě 
cenných papírů, jako jsou osvědčení, řízené 
futures nebo indexované obligace. Měla by 
se však vztahovat na všechny subjekty
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů10

by nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en



AM\804881CS.doc 35/152 PE439.111v02-00

CS

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na fondy (AIF) i na správce (AIFM).

Pozměňovací návrh 175
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční 
fondy, na správu portfolií investic dle 
vlastního uvážení v rámci pověření od 
jednotlivých investorů nebo klientů ani na 
žádnou jinou formu správy individuálního 
portfolia. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat ani na správce, kteří spravují 
AIF, jejichž jedinými investory jsou 
samotní správci nebo jejich mateřské 
podniky, jejich dceřiné společnosti nebo 
jiné dceřiné společnosti mateřského 
podniku a kde investoři nejsou sami AIF. 
Tato směrnice by se neměla vztahovat ani 
na holdingové společnosti, pokud vlastní 
akcie ve svých dceřinných společnostech, 
není-li hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společností tvorba zisku pro 
jejich investory především prostřednictvím 
prodeje svých dceřiných společností 
během určitého časového rámce, nýbrž 
jsou zaměřeny na uskutečňování 
obchodní strategie prostřednictvím svých 
dceřinných společností. Tato směrnice by 
se dále neměla vztahovat na správu 
penzijních fondů, na nadnárodní 
instituce, národní centrální banky ani na 
vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a subjekty nebo instituce, které spravují 
fondy na podporu sociálního zabezpečení 
a důchodové systémy, ani na systémy 
s účastí zaměstnanců a sekuritizační 
nástroje. 
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Or. en

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 5b) revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. 
prosince 2009.

Pozměňovací návrh 176
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na investiční firmy poskytující služby 
správy portfolia schválené podle směrnice 
2004/39/ES, penzijní fondy a jiné penzijní 
organizace, na něž se vztahuje směrnice 
2004/41/ES, a jejich správu aktiv nebo na 
správní společnosti nebo společnosti 
kolektivního investování, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/65/ES. V praxi by 
z důvodů hospodárnosti měly investiční 
firmy spravující jednotlivá portfolia podle 
směrnice 2004/39/ES, správci penzijních 
aktiv nebo správní společnosti a správci 
SKIPCP (a v případě potřeby správci AIF) 
být schopni správně nebo provozně sdružit 
investice, na něž se vztahuje jejich 
mandát. S ohledem na své cíle by se tato 
směrnice neměla vztahovat na tyto vnitřně 
sdružené systémy.

Or. en

Odůvodnění

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
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this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Pozměňovací návrh 177
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Investiční firmy povolené podle 
směrnice 2004/39/ES a úvěrové instituce 
povolené podle směrnice 2006/48/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění) by neměly být 
povinny získat povolení podle této 
směrnice pro účely poskytování 
investičních služeb, jako je správa 
portfolia AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 5c) revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. 
prosince 2009.

Pozměňovací návrh 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by neměla bránit  
investorům uvádět podílové jednotky nebo 
akcie, které v AIF drží, na kapitálové trhy, 
nebo je v této činnosti omezovat. Tito 
investoři nebo jejich zprostředkovatelé 
mohou nabídnou tyto akcie nebo podílové 



PE439.111v02-00 38/152 AM\804881CS.doc

CS

jednotky nebo je uvést na trh v členském 
státě v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu. Pokud 
je tato nabídka nebo uvedení na trh 
iniciativou správce AIF, který tento AIF 
spravuje, pokládají se za nabízení.

Or. en

Odůvodnění

Obchodování s akciemi nebo podílovými jednotkami na druhotném trhu není touto směrnicí 
omezeno, pokud to není obcházení ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Subjekty veřejného zájmu, které 
chtějí získat nebo vlastní fondy získané od 
veřejnosti, jako jsou úvěrové instituce, 
penzijní fondy, pojišťovací nebo 
zajišťovací společnosti, které drží aktiva 
na svůj vlastní účet by měly podléhat 
zvláštnímu režimu a jejich investice do 
fondů by měly být regulovány vzhledem ke 
specifické povaze jednotlivých kategorií a 
typu fondů. V tomto ohledu Evropská 
komise zreviduje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 
14. června 2008 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a jejím výkonu 
(přepracované znění), směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o 
činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 1, 
směrnici 73/239/EHS ze dne 24. července 
1973 o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se přístupu k činnosti 
v přímém pojištění jiném než životním a 
jejího výkonu2, směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 
5. listopadu 2002 o životním pojištění3 a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o 
zajištění a o změně směrnic Rady 
73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 
98/78/ES a 2002/83/ES4, tak aby 
zajišťovaly, že budou dodržovány tyto 
zásady: když subjekty veřejného zájmu 
investují jsou na ně kladeny požadavky 
řádné péče obdobné požadavkům platným 
pro správce AIF a je vytvořen odpovídající 
rámec pro tyto investice (především ve 
formě kapitálových požadavků a 
kapitálových rezerv).
1 Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
2 Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3.
3 Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.
4 Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by měla pro každý 
AIF, na nějž se vztahuje tato směrnice, 
stanovit jediného správce AIF, který bude 
odpovědný za soulad s požadavky této 
směrnice. AIF by mohl být spravován 
buď externě nebo vnitřně, v závislosti na 
své právní formě. Za vnitřně spravovaný 
AIF by měl být pokládán AIF, jehož řídící 
funkce vykonává řídící orgán nebo 
jakýkoli jiný vnitřní subjekt AIF. Pokud 
právní forma AIF povoluje vnitřní správu 
a pokud řídící orgán zvolí nejmenovat 
externího správce AIF, je AIF a správce 
AIF totožný subjekt. V tom případě je AIF 
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současně správcem AIF, a měl by proto 
splňovat veškeré požadavky této směrnice 
pro správce AIF a jako takovému by mu 
mělo být uděleno povolení. Správci AIF, 
jenž je vnitřně spravovaným AIF, by však 
nemělo být uděleno povolení jako 
externímu správci jednoho či více jiných 
AIF. Za externě spravovaný AIF by měl 
být pokládán AIF, jehož správou byla 
pověřena vnější právnická osoba, buď 
samotným AIF, nebo jeho jménem 
(jmenovaný správce AIF), která na sebe 
tímto jmenováním bere odpovědnost za 
správu portfolia AIF. V každém případě 
by pouze vnitřně spravovaný AIF nebo 
externí správce měli být oprávněni převést 
činnosti řízení rizik a činnosti správy 
portfolia na jiné subjekty v souladu 
s článkem 18. Pokud byl k výkonu 
činností správy vztahující se k určitému 
AIF jmenován externí správce, nemá se 
za to, že poskytuje investiční službu správy 
portfolia, jak vymezuje čl. 4 odst. 1 bod 9) 
směrnice 2004/39/ES o trzích finančních 
nástrojů, o změně směrnice Rady 
85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 
93/22/EHS, ale že vykonává činnost 
kolektivní správy portfolia v souladu 
s touto směrnicí. 

Or. en

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 5a) revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. 
prosince 2009.
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Pozměňovací návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by měla pro každý 
AIF, na nějž se vztahuje tato směrnice, 
stanovit jediného správce AIF, který bude 
odpovědný za soulad s požadavky této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Podle této směrnice by pro jeden AIF měl být povolen pouze jeden správce AIF.

Pozměňovací návrh 182
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice by měla pro každý 
AIF, na nějž se vztahuje tato směrnice, 
stanovit jediného správce AIF, který bude 
odpovědný za soulad s požadavky této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Podle této směrnice by pro jeden AIF měl být povolen pouze jeden správce AIF. 
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Pozměňovací návrh 183
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, 
jestliže souhrnná hodnota spravovaných 
AIF nedosáhne prahové hodnoty 100 
milionů EUR. Je nepravděpodobné, že 
činnost dotyčného správce AIF bude mít 
významné důsledky pro finanční stabilitu 
či účinnost trhu. V případě správců AIF, 
kteří spravují pouze AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a kteří neudělují 
investorům práva na vyplacení během 
období pěti let, se použije konkrétní 
prahová hodnota ve výši 500 milionů 
EUR. Tato konkrétní prahová hodnota je 
odůvodněna skutečností, že u správců 
fondů nevyužívajících pákový efekt, kteří 
se specializují na dlouhodobé investice, je 
ještě menší pravděpodobnost, že způsobí 
systémová rizika. Kromě toho pětileté 
období, během kterého nejsou investorům 
udělována práva na vyplacení, vylučuje 
rizika likvidity. Správci AIF, kteří jsou 
vyňati z této směrnice, by měli i nadále 
podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno 
jako se správci AIF podle postupu opt-in, 
který předpokládá tato směrnice.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 184
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, 
jestliže souhrnná hodnota spravovaných 
AIF nedosáhne prahové hodnoty 100 
milionů EUR. Je nepravděpodobné, že 
činnost dotyčného správce AIF bude mít 
významné důsledky pro finanční stabilitu 
či účinnost trhu. V případě správců AIF, 
kteří spravují pouze AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a kteří neudělují 
investorům práva na vyplacení během 
období pěti let, se použije konkrétní 
prahová hodnota ve výši 500 milionů 
EUR. Tato konkrétní prahová hodnota je 
odůvodněna skutečností, že u správců 
fondů nevyužívajících pákový efekt, kteří 
se specializují na dlouhodobé investice, je 
ještě menší pravděpodobnost, že způsobí 
systémová rizika. Kromě toho pětileté 
období, během kterého nejsou investorům 
udělována práva na vyplacení, vylučuje 
rizika likvidity. Správci AIF, kteří jsou 
vyňati z této směrnice, by měli i nadále 
podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno 
jako se správci AIF podle postupu opt-in, 
který předpokládá tato směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla vztahovat na veškeré AIF a správce AIF, aby se na trhu nevytvořila 
žádná právní mezera.
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Pozměňovací návrh 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, 
jestliže souhrnná hodnota spravovaných 
AIF nedosáhne prahové hodnoty 100 
milionů EUR. Je nepravděpodobné, že 
činnost dotyčného správce AIF bude mít 
významné důsledky pro finanční stabilitu 
či účinnost trhu. V případě správců AIF, 
kteří spravují pouze AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a kteří neudělují 
investorům práva na vyplacení během 
období pěti let, se použije konkrétní 
prahová hodnota ve výši 500 milionů 
EUR. Tato konkrétní prahová hodnota je 
odůvodněna skutečností, že u správců 
fondů nevyužívajících pákový efekt, kteří 
se specializují na dlouhodobé investice, je 
ještě menší pravděpodobnost, že způsobí 
systémová rizika. Kromě toho pětileté 
období, během kterého nejsou investorům 
udělována práva na vyplacení, vylučuje 
rizika likvidity. Správci AIF, kteří jsou 
vyňati z této směrnice, by měli i nadále 
podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno 
jako se správci AIF podle postupu opt-in, 
který předpokládá tato směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na všechny správce AIF bez jakýchkoli výjimek založených na 
velikosti spravovaných aktiv. V opačném případě by byla správcům AIF poskytnuta výrazná 
pobídka k tomu, aby zakládali fondy, jejichž hodnota je těsně pod prahovou hodnotou, a 
využili možnosti přenést co nejvíce svých funkcí na vnější poskytovatele služeb a „poradce“. 
Tím by se zmařil účel této směrnice, která se má vztahovat na veškeré činitele ve finančním 
odvětví. 
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Pozměňovací návrh 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, 
kteří jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice méně přísný režim pro systémově 
nedůležité správce AIF, jestliže souhrnná 
hodnota spravovaných AIF nedosáhne 
prahové hodnoty 250 milionů EUR. Je 
nepravděpodobné, že činnost dotyčného 
správce AIF bude mít významné důsledky 
pro finanční stabilitu či účinnost trhu. V 
případě správců AIF, kteří spravují pouze 
AIF, které nevyužívají pákový efekt, a 
kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správce AIF 
spadající pod méně přísný režim by se 
měli zaregistrovat u svých příslušných 
orgánů a splňovat požadavky na 
transparentnost stanovené v této směrnici. 
Mělo by však být umožněno, aby s nimi 
bylo zacházeno jako se správci AIF podle 
postupu opt-in, který předpokládá tato 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je obsáhnout systémové riziko. S cílem minimalizovat vedlejší 
škody způsobené „univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze 
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registrovat a splňovat povinnosti trasparentnosti podle článků 19–21.

Pozměňovací návrh 187
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt,
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům a měli by podléhat 
přinejmenším registraci v domovském 
členském státě.  Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků malým a 
středně velkým AIF a aby nedocházelo 
k tomu, že správci AIF zvolí domicil ve 
třetích zemích za účelem regulační 
arbitráže, stanoví tato směrnice výjimku 
pro správce AIF, jestliže souhrnná hodnota 
spravovaných AIF nedosáhne prahové 
hodnoty 100 milionů EUR. Je 
nepravděpodobné, že činnost dotyčného 
správce AIF bude mít významné důsledky 
pro finanční stabilitu či účinnost trhu. V 
případě správců AIF, kteří spravují pouze 
AIF, které nevyužívají pákový efekt, a 
kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
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threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Pozměňovací návrh 189
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 1 miliardy
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 1,5 
miliardy EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Podporujeme zvýšení prahové hodnoty směrnice, aby nepřiměřeně nezatěžovala správce AIF, 
kteří nepředstavují systémové riziko.

Pozměňovací návrh 190
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 500 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 1 000
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
by bylo obtížné dodržet stanovenou úroveň řádného provádění dozoru. Malí správci AIF 
nepředstavují systémové riziko a není adekvátní zahrnout je do směrnice. Ze směrnice 
vyplynou náklady spojené s plněním jejích ustanovení, což obzvláště zatíží malé správce AIF, 
kteří ze zavedení práv na přenesení pravomocí budou mít prospěch nejmenší. Zvýšením 
prahových hodnot se zajistí, aby byly malé fondy nepředstavující systémové riziko vyňaty 
z působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 191
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 500 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 1 000
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.
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Pozměňovací návrh 192
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 100 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 500 
milionů EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, jestliže 
souhrnná hodnota spravovaných AIF 
nedosáhne prahové hodnoty 200 milionů 
EUR. Je nepravděpodobné, že činnost 
dotyčného správce AIF bude mít významné 
důsledky pro finanční stabilitu či účinnost 
trhu. V případě správců AIF, kteří spravují 
pouze AIF, které nevyužívají pákový efekt, 
a kteří neudělují investorům práva na 
vyplacení během období pěti let, se použije 
konkrétní prahová hodnota ve výši 1 
miliardy EUR. Tato konkrétní prahová 
hodnota je odůvodněna skutečností, že u 
správců fondů nevyužívajících pákový 
efekt, kteří se specializují na dlouhodobé 
investice, je ještě menší pravděpodobnost, 
že způsobí systémová rizika. Kromě toho 
pětileté období, během kterého nejsou 
investorům udělována práva na vyplacení, 
vylučuje rizika likvidity. Správci AIF, kteří 
jsou vyňati z této směrnice, by měli i 
nadále podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno jako 
se správci AIF podle postupu opt-in, který 
předpokládá tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Nižší prahová hodnota bude mít zanedbatelný dopad na systémové riziko, jímž se směrnice 
zabývá, avšak způsobí regulační zátěž menším fondům, které si ji mohou dovolit ze všech 
nejméně.
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Pozměňovací návrh 193
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby se předešlo možnému 
nezákonnému rozprodeji aktiv, čistá 
aktiva cílové společnosti, kterou spravuje 
AIF, by měla být v souladu 
s ustanoveními režimu kapitálové 
přiměřenosti podle druhé směrnice v 
oblasti práva obchodních společností. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. a) druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o 
koordinaci ochranných opatření a ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b) a čl. 1 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění směrnice 
Rady 77/91/EHS, pokud jde o akciové společnosti, by mohla pomoci předejít praxi, kdy jsou 
aktiva nezákonným způsobem rozprodána coby zástěrka ke splacení akvizičního dluhu a 
k poskytnutí dostatečného prostoru pro legitimní strategickou restrukturalizaci. 

Pozměňovací návrh 194
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby se předešlo možnému 
nezákonnému rozprodeji aktiv cílových 
společností, do nichž investují AIF řízené 
správcem AIF, měl by správce AIF zajistit 
dodržení tříletého období, během něhož 
s investicemi AIF v cílové společnosti 
nelze nakládat.

Or. en
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Odůvodnění

Uzavřené fondy, které nabydou rozhodujícího vlivu v cílové společnosti, musí svou investici 
zmrazit na dobu tří let, aby se zabránilo jakémukoli nezákonnému rozprodeji aktiv v dané 
společnosti.

Pozměňovací návrh 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich v 
celém Společenství. Kromě toho by správci 
s povolením měli mít právo nabízet AIF ve 
Společenství profesionálním investorům, 
a to na základě oznamovacího postupu.

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich 
v celé Unii. 

Or. en

Odůvodnění

Otázka nabízení AIF se sídlem mimo EU je podrobněji řešena v následujících pozměňovacích 
návrzích.

Pozměňovací návrh 196
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na přeshraniční správu
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výkonu administrativních činností v nich
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet 
AIF ve Společenství profesionálním 
investorům, a to na základě oznamovacího 
postupu.

AIF v celé Unii. Kromě toho by správci s 
povolením měli mít právo nabízet AIF s 
domicilem v Unii v celé Unii
profesionálním investorům, a to na základě 
oznamovacího postupu. V souladu s 
ustanoveními této směrnice by členské 
státy měly být oprávněny povolit nebo i 
nadále povolovat správcům AIF nabízet 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy profesionálním investorům na 
jejich území také jiné alternativní 
investiční fondy než ty, na něž se vztahuje 
tato směrnice. Členské státy by také měly 
být oprávněny povolit nebo i nadále 
povolovat profesionálním investorům na 
jejich území, aby na vlastní odpovědnost 
vyhledávali AIF se sídlem v jiném 
členském státě nebo ve třetí zemi a 
investovali v nich.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení pojmu „správa“ v soulad s terminologií směrnice SKIPCP. Evropský průkaz se 
vztahuje výhradně na správce AIF se sídlem ve Společenství a současně se členským státům 
přiznává právo umožnit profesionálním investorům provádět na jejich území soukromé 
investování a nabízení a dále právo na koupi AIF bez průkazu z podnětu profesionálních 
investorů.

Pozměňovací návrh 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet 

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF v 
celém Společenství. Kromě toho by správci 
s povolením usazení v Unii měli mít právo 
nabízet AIF se sídlem ve Společenství 
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AIF ve Společenství profesionálním 
investorům, a to na základě oznamovacího 
postupu.

profesionálním investorům na celém území
Unie, a to na základě oznamovacího 
postupu. Členské státy by měly být 
oprávněny umožnit správcům AIF nabízet 
AIF usazené ve třetích zemích nebo 
nespadající do působnosti této směrnice 
profesionálním investorům na svém území 
v souladu s vnitrostátním právem. Členské 
státy mohou dále povolit profesionálním 
investorům na svém území, aby na vlastní 
odpovědnost investovali do AIF se sídlem 
ve třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní režimy soukromého investování by měly být v platnosti paralelně s průkazem, aby 
v souladu s vnitrostátními předpisy mohly být v členských státech nabízeny i fondy se sídlem 
ve třetí zemi. 

Pozměňovací návrh 198
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich 
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet
AIF ve Společenství profesionálním 
investorům, a to na základě oznamovacího
postupu.

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost AIF a správců 
AIF. Povolení v souladu s touto směrnicí 
by se mělo vztahovat na všechny AIF 
dostupné investorům z Evropské unie 
nebo působícím na finančních trzích 
v celé Unii. Kromě toho by AIF s 
povolením měly mít právo být nabízeny ve 
Společenství profesionálním investorům, a 
to na základě oznamovacího postupu.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu ochrany investorů je třeba rozšířit požadavky směrnice na všechny AIF, které 
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čerpají prostředky evropských investorů. Ochrana stability evropských trhů vyžaduje 
monitorování investic v AIF na evropských finančních trzích.

Pozměňovací návrh 199
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet 
AIF ve Společenství profesionálním
investorům, a to na základě oznamovacího 
postupu.

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na správu AIF v celé Unii. 
Kromě toho by správci s povolením měli 
mít právo nabízet AIF v Unii investorům, a 
to na základě oznamovacího postupu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uznat, že za určitých okolností, zejména pokud jde o AIF se sídlem ve třetí zemi, může 
správce AIF vykonávat pouze činnosti spojené se správou AIF. Činnosti spojené s výkonem 
administrativních činností v AIF mohou být vykonávány třetími stranami, které jmenuje AIF 
nebo správce AIF. Rovněž je důležité povolit nabízení určitých AIF retailovým investorům ve 
Společenství, za jakýchkoli dodatečných požadavků, které stanoví vnitrostátní inspektoři.

Pozměňovací návrh 200
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice neupravuje AIF, a 
proto nebrání členským státům v přijetí 
nebo pokračujícím uplatňování 
dodatečných požadavků v souvislosti 

vypouští se
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s AIF usazenými na jejich území. 
Skutečnost, že členský stát může uložit 
dodatečné požadavky AIF s domicilem na 
jeho území, by neměla bránit správcům 
AIF s povolením v jiných členských 
státech ve výkonu práv v souladu s touto 
směrnicí při nabízení profesionálním 
investorům AIF s domicilem mimo 
členský stát, který dodatečné požadavky 
uložil, které proto nepodléhají těmto 
dodatečným požadavkům ani je nemusí 
dodržovat. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí upravovat produkty (AIF) a nikoli správce (správce AIF).

Pozměňovací návrh 201
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice neupravuje AIF, a proto 
nebrání členským státům v přijetí nebo 
pokračujícím uplatňování dodatečných
požadavků v souvislosti s AIF usazenými 
na jejich území. Skutečnost, že členský stát 
může uložit dodatečné požadavky AIF s 
domicilem na jeho území, by neměla bránit 
správcům AIF s povolením v jiných 
členských státech ve výkonu práv v 
souladu s touto směrnicí při nabízení 
profesionálním investorům AIF s 
domicilem mimo členský stát, který 
dodatečné požadavky uložil, které proto 
nepodléhají těmto dodatečným 
požadavkům ani je nemusí dodržovat. 

(8) Tato směrnice neupravuje AIF. AIF lze 
proto i nadále upravovat a dohlížet na ně 
na vnitrostátní úrovni, přičemž směrnice 
nebrání členským státům v přijetí nebo 
pokračujícím uplatňování vnitrostátních 
požadavků v souvislosti s AIF usazenými 
na jejich území. Skutečnost, že členský stát 
může uložit ve srovnání s požadavky 
uplatňovanými v jiných členských státech 
dodatečné požadavky AIF usazeným na 
jeho území, by neměla bránit správcům 
AIF s povolením v jiných členských 
státech ve výkonu práv v souladu s touto 
směrnicí při nabízení profesionálním 
investorům AIF usazeným v jiném 
členském státě, který dodatečné požadavky 
uložil, které proto nepodléhají těmto 
dodatečným požadavkům ani je nemusí 
dodržovat.
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Or. en

Odůvodnění

Členský stát by měl být oprávněn udělit povolení AIF s domicilem spadajícím do jeho 
jurisdikce, dohlížet na ně a stanovit pro ně dodatečné požadavky, zejména pokud jsou 
nabízeny retailovým investorům. Nabízení AIF s domicilem v domovském státě retailovým 
investorům by však nemělo podléhat přísnějším požadavkům, než jaké jsou uplatňovány pro 
AIF, které sídlí v jiném členském státě a jsou nabízeny na přeshraniční bázi.

Pozměňovací návrh 202
Peter Skinner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice neupravuje AIF, a proto 
nebrání členským státům v přijetí nebo 
pokračujícím uplatňování dodatečných 
požadavků v souvislosti s AIF usazenými 
na jejich území. Skutečnost, že členský stát 
může uložit dodatečné požadavky AIF s 
domicilem na jeho území, by neměla bránit 
správcům AIF s povolením v jiných 
členských státech ve výkonu práv v 
souladu s touto směrnicí při nabízení 
profesionálním investorům AIF s 
domicilem mimo členský stát, který 
dodatečné požadavky uložil, které proto 
nepodléhají těmto dodatečným 
požadavkům ani je nemusí dodržovat. 

(8) Tato směrnice neupravuje AIF, a proto 
nebrání členským státům v přijetí nebo
pokračujícím uplatňování dodatečných 
požadavků v souvislosti s AIF usazenými 
na jejich území. Nicméně vzhledem 
k různorodosti právních a správních 
opatření vztahujících se na AIF může být 
AIF správcem v případě, že je AIF 
odpovědný za svou vlastní správu.
Skutečnost, že členský stát může uložit 
dodatečné požadavky AIF s domicilem na 
jeho území, by neměla bránit správcům 
AIF s povolením v jiných členských 
státech ve výkonu práv v souladu s touto 
směrnicí při nabízení profesionálním 
investorům AIF s domicilem mimo členský 
stát, který dodatečné požadavky uložil, 
které proto nepodléhají těmto dodatečným 
požadavkům ani je nemusí dodržovat.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se zavádí zásada, že AIF může ve vhodných případech obdržet povolení coby správce.  
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Pozměňovací návrh 203
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Tato směrnice by rovněž měla 
stanovit přísné požadavky pro správce 
AIF, avšak neměla by bránit členským 
státům přijmout dodatečné požadavky 
týkající se správců AIF usazených na 
jejich území, například za účelem zajištění 
ochrany investora. Jakékoli dodatečné 
požadavky pro správce AIF usazené 
v domovském členském státě by neměly 
být zavedeny s cílem bránit uplatňování 
práv, která jsou v této směrnici přiznána 
správcům AIF povoleným v jiném 
členském státě v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby směrnice harmonizovala v co nejmenším měřítku, aby členské státy mohly 
přijmout dodatečné požadavky pro správce AIF usazené na jejich území, a mimo jiné také 
proto, aby za mimořádných okolností mohly včas zakročit v situacích, které by mohly ohrozit 
ochranu investora nebo finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh 204
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) AIF s domicilem v Unii řízené 
správcem AIF usazeným ve třetí zemi, jež 
splňují požadavky rovnocennosti uvedené 
v článku 39, nemusí splňovat požadavky 
této směrnice a nejsou považovány za 
samospravované AIF. Takové AIF 
nepožívají výhod průkazu zřízeného 
směrnicí, ale členské státy mohou 
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profesionálním investorům s domicilem 
na jejich území povolit, aby na svou 
odpovědnost v takových AIF investovali.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení kritérií rovnocennosti mezi správci AIF usazenými ve Společenství a mimo něj je 
dostatečným opatřením k vytvoření rovných podmínek. Nezdá se být nezbytné uplatnit 
dodatečná kritéria pro AIF, které mají sídlo ve Společenství a jsou řízeny správcem usazeným 
ve třetí zemi, jenž splňuje požadavky rovnocennosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 205
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aniž je dotčeno uplatňování jiných 
nástrojů práva Společenství, členské státy 
mohou uložit správcům AIF přísnější 
požadavky, kdykoli správci AIF nabídnou 
AIF pouze neprofesionálním investorům 
nebo kdykoli správci AIF nabídnou stejný 
AIF jak profesionálním, tak 
neprofesionálním investorům, a to bez 
ohledu na to, zda jsou podílové jednotky či 
akcie tohoto AIF nabízeny na domácím 
nebo přeshraničním základě. Tyto dvě 
výjimky umožňují členským státům uložit 
dodatečná ochranná opatření, která 
považují za nezbytná k ochraně 
neprofesionálních investorů. To zohledňuje 
skutečnost, že AIF jsou často nelikvidní a 
jsou spojeny s vysokým rizikem podstatné 
ztráty kapitálu. Investiční strategie ve 
vztahu k AIF se obecně nepřizpůsobují 
investičnímu profilu či potřebám 
neprofesionálních investorů. Jsou 
vhodnější pro profesionální investory a 
investory, kteří disponují dostatečně 
objemným investičním portfoliem, aby byli 
schopni absorbovat vyšší rizika ztráty 

(9) Aniž je dotčeno uplatňování jiných 
nástrojů práva EU, členské státy mohou 
uložit správcům AIF přísnější požadavky, 
kdykoli správci AIF nabídnou AIF pouze 
neprofesionálním investorům nebo kdykoli 
správci AIF nabídnou stejný AIF jak 
profesionálním, tak neprofesionálním 
investorům, a to bez ohledu na to, zda jsou 
podílové jednotky či akcie tohoto AIF 
nabízeny na domácím nebo přeshraničním 
základě. Tyto dvě výjimky umožňují 
členským státům uložit dodatečná 
ochranná opatření, která považují za 
nezbytná k ochraně neprofesionálních 
investorů. To zohledňuje skutečnost, že 
AIF jsou často nelikvidní a jsou spojeny s 
vysokým rizikem podstatné ztráty kapitálu. 
Investiční strategie ve vztahu k AIF se 
obecně nepřizpůsobují investičnímu profilu 
či potřebám neprofesionálních investorů. 
Jsou vhodnější pro profesionální investory 
a investory, kteří disponují dostatečně 
objemným investičním portfoliem, aby byli 
schopni absorbovat vyšší rizika ztráty 
spojená s těmito investicemi. Členské státy 
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spojená s těmito investicemi. Členské státy 
mohou nicméně povolit nabízení všech 
nebo některých druhů AIF spravovaných 
správci AIF neprofesionálním investorům 
na svém území. Se zřetelem k čl. 19 odst. 4 
a 5 směrnice 2004/39/ES by členské státy 
měly i nadále zajišťovat, aby byla učiněna 
příslušná opatření, kdykoli povolí nabízení 
AIF neprofesionálním investorům. 
Investiční podniky s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES, které poskytují 
investiční služby neprofesionálním 
klientům, musí při posuzování, zda je AIF 
pro jednotlivé neprofesionální klienty 
vhodný nebo přiměřený, tato dodatečná 
ochranná opatření zohlednit. Jestliže 
členský stát povolí nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, měla by tato možnost být k 
dispozici bez ohledu na členský stát, ve 
kterém je správce AIF usazen, a jakákoli 
dodatečná ustanovení by měla být použita 
na nediskriminačním základě.

mohou nicméně povolit nabízení všech 
nebo některých druhů AIF spravovaných 
správci AIF neprofesionálním investorům 
na svém území. Orgány EU, a zejména 
Komise, by nicméně měly zvážit, zda by 
měl být navržen zvláštní rámec EU, který 
by stanovil společná pravidla pro 
distribuci AIF retailovým investorům 
v EU. Se zřetelem k čl. 19 odst. 4 a 5 
směrnice 2004/39/ES by členské státy měly 
i nadále zajišťovat, aby byla učiněna 
příslušná opatření, kdykoli povolí nabízení 
AIF neprofesionálním investorům. 
Investiční podniky s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES, které poskytují 
investiční služby neprofesionálním 
klientům, musí při posuzování, zda je AIF 
pro jednotlivé neprofesionální klienty 
vhodný nebo přiměřený, tato dodatečná 
ochranná opatření zohlednit. Jestliže 
členský stát povolí nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, měla by tato možnost být k 
dispozici bez ohledu na členský stát, ve 
kterém je správce AIF usazen, a jakákoli 
dodatečná ustanovení by měla být použita 
na nediskriminačním základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato směrnice nesmí bránit 
investorům v nakládání s podílovými 
jednotkami či akciemi, které vlastní 
v AIF, na kapitálovém trhu, ani je v této 
činnosti nesmí omezovat. Tito investoři, 
nebo jejich zprostředkovatelé, mohou tyto 
akcie nebo podílové jednotky nabízet nebo 
prodat investorům v členském státě 
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v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu. Pokud 
však toto nabídnutí či prodej vychází 
z podnětu správce, který tento AIF 
spravuje, je toto nabídnutí či prodej ze 
strany správce považováno pro účely této 
směrnice za nabízení.  

Or. enen

Odůvodnění

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Pozměňovací návrh 207
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Označení, zda je investice v AIF nekomplexní či komplexní nástroj, by mělo i nadále záviset 
na plnění kritérií stanovených v článku 38 prováděcí směrnice o trzích finančních nástrojů.
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Pozměňovací návrh 208
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jak uznává kompromisní návrh švédského předsednictví, nepovažujeme za vhodné, aby tato 
směrnice stanovila, že AIF je automaticky považován za komplexní finanční nástroj.

Pozměňovací návrh 209
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud by se všechny AIF, na něž se vztahuje tato směrnice, považovaly za komplexní finanční 
nástroj, nezohlednila by se tak skutečnost, že tato směrnice zahrnuje fondy, jež se výrazně liší 
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z hlediska své struktury, rizika a strategií, včetně vysoce standardizovaných fondů, jejichž 
statut vychází z pravidel podobných předpisům pro subjekty kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů. Bylo by proto nepatřičné uplatnit v tomto ohledu uniformní 
přístup.  

Pozměňovací návrh 210
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Označení, zda je investice v AIF nekomplexní či komplexní nástroj, by mělo i nadále záviset 
na plnění kritérií stanovených v článku 38 prováděcí směrnice o trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 211
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by se všechny AIF, na něž se vztahuje tato směrnice, považovaly za komplexní finanční 
nástroj, nezohlednila by se tak skutečnost, že tato směrnice zahrnuje fondy, jež se výrazně liší 
z hlediska své struktury, rizika a strategií, včetně vysoce standardizovaných fondů, jejichž 
statut vychází z pravidel podobných předpisům pro subjekty kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů. Bylo by proto nepatřičné uplatnit v tomto ohledu uniformní 
přístup.  

Pozměňovací návrh 212
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
ochrany klientů investičních podniků ve 
smyslu směrnice 2004/39/ES, AIF by 
neměly být považovány za nekomplexní 
finanční nástroje pro účely uvedené 
směrnice. Uvedená směrnice by tedy měla 
být odpovídajícím způsobem pozměněna.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle bodu odůvodnění 10 jsou AIF obecně považovány za komplexní finanční nástroje. To je 
však v rozporu s článkem 38 prováděcí směrnice o trzích finančních nástrojů, která stanoví, 
že akcie otevřených regulovaných fondů jsou v zásadě považovány za komplexní. Ustanovení 
uvedené směrnice poskytují spolehlivá kritéria pro určení, zda jsou finanční nástroje 
komplexní či nekomplexní.

Pozměňovací návrh 213
Peter Skinner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V souladu se zásadou 
proporcionality a vzhledem k tomu, že se 
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požadavky na povolení stanovené 
směrnicí 2009/65/ES a touto směrnicí 
značně překrývají, mělo by být správcům s 
povolením podle jedné z těchto směrnic 
přiznáváno i povolení podle směrnice 
druhé, za předpokladu, že splní navíc 
pouze relevantní dodatečné požadavky 
vyžadované v souvislosti s novým 
povolením. V tomto ohledu by měly být 
umožněny křížové odkazy na dokumenty, 
za předpokladu, že informace obsažené v 
těchto dokumentech se nezměnily. 
Směrnice 2009/65/ES by měla být v tomto 
smyslu změněna.

Or. en

Odůvodnění

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Pozměňovací návrh 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné stanovit použití 
požadavků na minimální kapitál, aby byl 
zajištěn nepřerušený a řádný výkon správy 
poskytovaný správci AIF. Průběžné 
požadavky na kapitál by se měly vztahovat 
na možné vystavení správců AIF profesní 
odpovědnosti v souvislosti s jejich 
veškerou činností, včetně výkonu správy 
prováděného na základě pověření či 
zmocnění.

(11) Je nezbytné stanovit použití 
požadavků na minimální kapitál, aby byl 
zajištěn nepřerušený a řádný výkon správy 
poskytovaný správci AIF. Průběžné 
požadavky na kapitál by se měly vztahovat 
na možné vystavení správců AIF profesní 
odpovědnosti v souvislosti s jejich 
veškerou činností, včetně výkonu správy 
prováděného na základě pověření či 
zmocnění. Vlastní kapitál by měl být 
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investován do likvidních aktiv nebo aktiv 
pohotově směnitelných na hotovost a 
neměl by zahrnovat spekulativní pozice.

Or. en

Odůvodnění

Toto je nutné z toho důvodu, aby požadavky na kapitál nabyly plného účinku.

Pozměňovací návrh 215
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschovu finančních nástrojů a 
ověření toho, zda AIF či správce AIF jeho 
jménem získal vlastnictví všech ostatních 
aktiv.

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF zajistit, 
aby úkoly depozitáře spočívající v
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschově finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv, 
byly vykonávány nezávisle a výhradně 
v zájmu investorů AIF. Tyto úkoly může 
vykonávat depozitář.

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů ideu depozitáře, měly by být fuknce/úkoly 
depozitáře jasně vymezeny a přiděleny depozitáři nebo jiné instituci, která zajistí, že budou 
výkonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů. 
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Pozměňovací návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF zajistit 
jmenování depozitáře a svěřit mu 
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF má povinnost zajistit, aby AIF jmenoval depozitáře, a nikoli povinnost jej 
jmenovat sám.

Pozměňovací návrh 217
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce.
Za tímto účelem musí správce AIF zajistit 
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jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

jmenování depozitáře a svěřit mu 
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu 
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Ačkoli správce spravuje AIF v rámci 
různých obchodních modelů a struktur, 
mj. pokud jde o úschovu aktiv, je 
nezbytné, aby byl jmenován depozitář, 
který je oddělený od správce a jenž 
vykonává funkce depozitáře AIF. 
Depozitář bude zodpovídat za zaúčtování 
peněz investorů na samostatné účty, 
úschovu finančních nástrojů, včetně 
úschovy finančních nástrojů, které lze 
uchovat, a ověření toho, zda AIF či 
správce AIF jeho jménem získal vlastnictví 
všech ostatních aktiv. Depozitář může 
provozovat společný samostatný účet pro 
několik AIF.

Or. en

Odůvodnění

Po finalizaci článku 17 se doplní nezbytné úpravy.
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Pozměňovací návrh 219
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu 
zaúčtování peněz investorů na samostatný 
účet, úschovu finančních nástrojů a 
ověření toho, zda AIF či správce AIF jeho 
jménem získal vlastnictví všech ostatních
aktiv.

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu činnost 
ověřování, zda je hotovost AIF umístěna 
patřičným způsobem vložena u jedné či 
více schválených úvěrových institucí, dále
úschovu finančních nástrojů a s nimi 
spojené pravomoci a ověřování 
uchovávání záznamů prokazujících 
povahu a prostředky vlastnictví a umístění 
aktiv AIF.

Or. en

Odůvodnění

Úpravy nezbytné pro uvedení v soulad s návrhy znění níže uvedeného článku 17.

Pozměňovací návrh 220
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 

(12) Je nezbytné zajistit, aby správci AIF 
provozovali svou činnost na základě silné 
kontroly řízení. Správci AIF by měli být 
řízeni a organizováni tak, aby se 
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minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv.

minimalizovaly střety zájmů. Nedávný 
vývoj zdůraznil zásadní potřebu oddělit 
funkce úschovy aktiv a jejich správy a 
oddělit aktiva investorů od aktiv správce. 
Za tímto účelem musí správce AIF 
jmenovat depozitáře a svěřit mu zaúčtování 
peněz investorů na samostatný účet, 
úschovu finančních nástrojů a ověření 
toho, zda AIF či správce AIF jeho jménem 
získal vlastnictví všech ostatních aktiv, a 
dohled nad AIF v zájmu jeho investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise by měla být v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci s cílem vytvořit a 
udržovat závazné pokyny, pokud jde o 
politiku řádného odměňování správců 
AIF. Je důležité zajistit patřičnou 
koherenci mezi ustanoveními o řádném 
odměňování správců AIF a úvěrových 
institucí a investičních firem. Tyto 
závazné pokyny by proto měly zajistit 
soulad s příslušnými prvky ustanovení 
o odměňování uvedenými v příloze V 
směrnice 2006/48/ES. Při vypracovávání 
těchto aktů v přenesené pravomoci by 
Komise měla zohlednit doporučení
Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy.

Or. en

Odůvodnění

Skupina G 20 podpořila zásady Rady pro finanční stabilitu týkající se řádného odměňování. 
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Tyto zásady jsou zohledněny v předpisech EU, jež budou provedeny prostřednictvím změny 
směrnice 2006/48/ES, která tvoří součást směrnice o kapitálových požadavcích. Za účelem 
zajištění soudržnosti politik EU v oblasti odměňování ve finančním odvětví by měly závazné 
pokyny pro politiky odměňování správců AIF přímo vycházet z veškerých příslušných prvků 
stanovených ve směrnici 2006/48/ES. Aby byl zajištěn řádný dohled ze strany Parlamentu a 
Rady, měly by být tyto pokyny přijaty prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 222
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V prohlášení vedoucích 
představitelů v návaznosti na summit 
skupiny G-20, který se konal v 
Pittsburghu ve dnech 24. a 25. září 2009, 
se dospělo k mezinárodní shodě, pokud 
jde o odměňování zaměstnanců bank 
a dalších systémově důležitých společností 
poskytujících finanční služby. Tyto zásady 
by měly platit i pro příslušné zaměstnance 
systémově důležitých správců AIF, na něž 
se vztahuje tato směrnice. Komise by měla 
za tímto účelem přijmout prováděcí 
opatření, která zajistí, aby veškerá 
opatření v této oblasti byla přiměřená a 
rovnoměrně uplatňována s ohledem na 
konkurenceschopnost správců AIF 
usazených v EU.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je možné, že otevření otázky odměňování bude zamítnuto, bude-li to obnášet zveřejnění 
odměn, příslušné orgány by se měly zabývat pouze údaji o odměňování zaměstnanců 
systémově důležitých správců AIF, aby mohly dohlížet na provádění norem Rady pro finanční 
stabilitu a dodržování zásad Komise.  Srovnatelné politiky odměňování by neprospěly 
investorům v AIF v případě, že by neměli právo na úhradu strhnutých částek. 
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Pozměňovací návrh 223
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V prohlášení vedoucích 
představitelů v návaznosti na summit 
skupiny G-20, který se konal v 
Pittsburghu ve dnech 24. a 25. září 2009, 
se dospělo k mezinárodní shodě, pokud 
jde o odměňování zaměstnanců bank 
a dalších systémově důležitých společností 
poskytujících finanční služby. Tyto zásady 
by měly přiměřeným způsobem platit i pro 
správce AIF, na něž se vztahuje tato 
směrnice. Zásady, z nichž vychází politiky 
odměňování, by měly uznat, že správci 
AIF mohou uplatňovat ustanovení 
různými způsoby v závislosti na jejich 
velikosti a velikosti AIF, jež spravují, 
jejich vnitřní organizaci a povaze a 
rozsahu a komplexnosti jejich činností. 
Připouští se, že zásady, z nichž vychází 
politiky odměňování vztahující se na 
správce AIF, lze uplatňovat jinými 
způsoby než politiky platné pro úvěrové 
instituce, a to z důvodu jejich odlišných 
obchodních modelů.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o odměňování správců AIF by měla být soudržná se zásadami skupiny G-20 a 
měla by odpovídat přístupu uvedenému v pozměňovacím návrhu 7 Gauzeovy zprávy, tedy do 
bodu odůvodnění 12a je třeba začlenit nové znění bodu odůvodnění, za předpokladu, že to 
bude učiněno vyváženým způsobem. Je velmi důležité, aby jakékoli zásady či prováděcí 
opatření zohlednily skutečnost, že správci AIF a správci aktiv obecně mají velmi odlišné a 
různorodé obchodní modely a modely odměňování od bank a úvěrových institucí. 
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Pozměňovací návrh 224
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pro řešení potenciálně škodlivých 
účinků špatně navržených struktur 
odměňování na řádné řízení rizik a 
kontrolu rizikového chování jednotlivců 
by měl být správce AIF výslovně povinen 
vytvořit a udržovat pro ty kategorie 
pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají 
podstatný dopad na rizikový profil AIF, 
jež spravují, politiky a postupy 
odměňování, které jsou v souladu 
s řádným a účinným řízením rizik. Mezi 
tyto kategorie pracovníků by mělo patřit 
alespoň vrcholové vedení, pracovníci 
odpovědní za přijímání rizik a pracovníci 
vykonávající funkce kontroly. Na podporu 
sbližování dohledu při hodnocení politik a 
postupů odměňování by měl Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy zajistit, aby 
existovaly pokyny pro politiky řádného 
odměňování v oblasti dotýkající se 
správců AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Struktury odměňování je třeba regulovat, neboť tvoří součást řádného řízení rizik.

Pozměňovací návrh 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pro řešení potenciálně škodlivých 
účinků špatně navržených struktur 
odměňování na řádné řízení rizik a 
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kontrolu rizikového chování jednotlivců 
by měl být správce AIF výslovně povinen 
vytvořit a udržovat pro ty kategorie 
pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají 
podstatný dopad na jejich rizikový profil 
nebo rizikové profily AIF, jež spravují, 
politiky a postupy odměňování, které jsou 
v souladu s řádným a účinným řízením 
rizik. Mezi tyto kategorie pracovníků by 
mělo patřit alespoň vrcholové vedení, 
pracovníci odpovědní za přijímání rizik a 
pracovníci vykonávající funkce kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) S cílem vyhnout se postupování 
nadměrnému riziku a lépe skloubit zájmy 
by správci fondů měli svěřit část svých 
vlastních peněz fondu, který spravují.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise by měla předložit vhodný 
horizontální legislativní návrh, který 
vyjasní úkoly a odpovědnosti depozitáře. 
Tato směrnice by měla být následně 
případně změněna.
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Or. en

Odůvodnění

S cílem vytvořit skutečně rovnocenné podmínky by Komise měla navrhnout horizontální 
opatření, které vymezí úkoly a odpovědnosti depozitáře. Pro všechny depozitáře v EU by měly 
platit stejné požadavky .

Pozměňovací návrh 228
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý. 

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat. Postup oceňování aktiv a výpočtu 
čisté hodnoty aktiv (NAV) by měl být na 
řídících funkcích správce AIF funkčně 
nezávislý. V případě potřeby by měl mít 
správce AIF možnost delegovat nebo 
zadat oceňování aktiv a výpočet NAV třetí 
straně.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
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převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat. Postup oceňování aktiv a výpočtu 
čisté hodnoty aktiv (NAV) by měl být na 
řídících funkcích správce investic AIF 
funkčně nezávislý. V případě potřeby by 
mělo být možno delegovat nebo zadat 
oceňování aktiv a výpočet NAV třetí 
straně v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se směrnicí o SKIPCP a vnitrostátními právními předpisy. Funkce oceňování by 
měla být nezávislá na funkcích správy investic, které má správce AIF. Oceňování může 
správce AIF delegovat nebo zadat specializované třetí straně podle vnitrostátních právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 230
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat. Oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv (NAV) by měl být na 
řídících funkcích správce AIF funkčně 
nezávislý. V případě potřeby by měl mít 
správce AIF možnost delegovat nebo 
zadat oceňování aktiv a výpočet NAV třetí 
straně.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 16.
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Pozměňovací návrh 231
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat a požadovat, aby oceňování aktiv 
bylo funkčně nezávislé. Oceňování aktiv 
a výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV) by 
mělo být možno delegovat na třetí stranu. 
Je důležité, aby použité metody byly 
vhodné a srozumitelné. Z tohoto důvodu 
by měly být zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je proces oceňování funkčně nezávislý na správě portfolia, neměl by existovat 
požadavek na stanovení externího oceňovatele. Důležitější než úloha oceňovatele je solidnost 
souvisejících metodik, které by měly být zveřejňovány, zejména v případě těžko ocenitelných 
aktiv.

Pozměňovací návrh 232
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
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uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

uznat. Správce AIF by měl mít možnost 
delegovat postup oceňování aktiv 
a výpočtu čisté hodnoty aktiv (NAV) na 
třetí stranu.

Or. en

Odůvodnění

Oceňování jsou již v současnosti v případě nutnosti prováděna nezávislými odborníky, pokud 
to okolnosti vyžadují. Ne všechna aktiva vyžadují nezávislé ocenění, ale požadavek na 
stoprocentně nezávislé oceňování zvýší náklady fondů a sníží výnosy investorů.

Pozměňovací návrh 233
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat, aby 
správce AIF provedl postupy oceňování 
tak, aby zajistil, že řádné oceňování aktiv 
AIF vychází ze spravedlivé čisté hodnoty 
aktiv akcií nebo podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost jmenovat externího oceňovatele podílových jednotek nebo akcií AIF nebo aktiv 
v držení AIF je nezbytná v případech, kdy se s akciemi nebo podílovými jednotkami nebo 
aktivy AIF veřejně obchoduje, a jejich hodnota je proto stanovena trhem.
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Pozměňovací návrh 234
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito 
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že AIF využívající 
pákový efekt mohou za určitých podmínek 
přispět k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky AIF používajícím 
určité postupy, které dávají vzniknout 
konkrétním rizikům. Informace nezbytné 
ke zjištění a sledování těchto rizik a 
k reakci na ně nebyly v Unii shromážděny 
jednotným způsobem, ani nebyly předány 
všem členským státům, aby byly zjištěny 
zdroje možných rizik pro stabilitu 
finančních trhů Unie. K nápravě této 
situace je třeba, aby se na AIF, které
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tyto
AIF by měly mít povinnost zveřejnit 
informace týkající se využívání a zdrojů 
pákového efektu. Informace by měly být 
shromážděny a předány ostatním orgánům 
v Unii, aby byla usnadněna kolektivní 
analýza dopadu pákového efektu těchto 
AIF na finanční systém Unie a rovněž 
společná reakce. Za sledování 
systémového rizika způsobovaného AIF 
bude odpovídat Evropský výbor pro 
systémová rizika (ESRB) a Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Or. en

Odůvodnění

Vysoká míra pákového efektu zvyšuje systémové riziko a nový evropský orgán dozoru by měl 
mít pravomoc omezit pákový efekt, který AIF využívají, pro zajištění finanční stability.
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Pozměňovací návrh 235
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve
Společenství shromážděny jednotným
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito 
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být správcům 
AIF používajícím pákový efekt uloženy 
zvláštní požadavky na podávání zpráv. 
Informace nezbytné ke zjištění a sledování 
těchto rizik a k reakci na ně nebyly v Unii
shromážděny jednotným způsobem, ani 
nebyly předány všem členským státům, 
aby byly zjištěny zdroje možných rizik pro 
stabilitu finančních trhů Unie. K nápravě 
této situace je třeba, aby se na správce AIF, 
kteří ve vysoké míře využívají ve svých 
investičních strategiích pákový efekt, 
vztahovaly zvláštní požadavky na 
podávání zpráv. Tito správci AIF by měli 
mít povinnost zveřejnit informace týkající 
se využívání a zdrojů pákového efektu. 
Informace by měly být shromážděny 
v centrálním rejstříku pod dohledem 
Evropského výboru pro systémová rizika 
(ESRB) zřízeného podle nařízení 
2009/.../ES a předány ostatním orgánům 
v Unii, Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) zřízenému podle 
nařízení 2009/.../ES a případně 
příslušným orgánům ve třetích zemích,
aby byla usnadněna kolektivní analýza 
dopadu pákového efektu těchto správců 
AIF na finanční systém Unie a rovněž 
společná reakce. Centrální rejstřík pod 
dohledem ESRB pro banky, které AIF 
poskytují služby hlavního makléře, by měl 
být zřízen také ve směrnicích 2006/48/ES 
a 2006/49/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možno zachytit potenciální systémové riziko, je nutno informace shromážděné na 
vnitrostátní úrovni uchovávat v centrálním rejstříku pod dohledem ESRB. Měl by je 
doprovázet rejstřík pro činnosti hlavních makléřů, který by měl být zřízen ve směrnici 
o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh 236
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správce AIF 
může využívat pákový efekt na úrovni AIF 
a může za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím pákový efekt v systémově 
významné míře. Informace nezbytné ke 
zjištění a sledování těchto rizik a k reakci 
na ně nebyly v Unii shromážděny 
jednotným způsobem, ani nebyly předány 
všem členským státům, aby byly zjištěny 
zdroje možných rizik pro stabilitu 
finančních trhů Unie. K nápravě situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
využívají pákový efekt na úrovni AIF 
v systémově významné míře, vztahovaly 
zvláštní požadavky. Takoví správci AIF by 
měli mít povinnost zveřejnit informace 
týkající se využívání a zdrojů pákového 
efektu. Informace by měly být 
shromážděny a předány ostatním orgánům 
v Unii, aby byla usnadněna kolektivní 
analýza dopadu pákového efektu AIF 
spravovaných správci AIF na finanční 
systém Unie a rovněž společná reakce. 
Příslušené orgány by měly tyto informace 
předat Evropskému výboru pro systémová 
rizika (ESRB) zřízenému podle nařízení 
(ES) č. .../2009 (nařízení o ESRB) 
a Evropskému orgánu pro cenné papíry 
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a trhy zřízenému podle nařízení (ES) 
č. .../2009 (nařízení o ESMA), aby je tyto 
orgány mohly využít při plnění svých 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správce AIF 
může využívat pákový efekt na úrovni AIF 
a může za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím pákový efekt v systémově 
významné míře. Informace nezbytné ke 
zjištění a sledování těchto rizik a k reakci 
na ně nebyly v Unii shromážděny 
jednotným způsobem, ani nebyly předány 
všem členským státům, aby byly zjištěny 
zdroje možných rizik pro stabilitu 
finančních trhů Unie. K nápravě situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
využívají pákový efekt na úrovni AIF 
v systémově významné míře, vztahovaly 
zvláštní požadavky. Takoví správci AIF by 
měli mít povinnost zveřejnit informace 
týkající se využívání a zdrojů pákového 
efektu ve svých AIF. Informace získané 
příslušnými orgány by měly být 
shromážděny a předány ostatním orgánům 
v Unii, aby byla usnadněna kolektivní 
analýza dopadu pákového efektu AIF 
spravovaných správci AIF na finanční 
systém Unie a rovněž společná reakce.

Or. en
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Odůvodnění

Meze pákového efektu by měly být stanoveny na systémově významné úrovni.

Pozměňovací návrh 238
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce. 

(15) Vzhledem k tomu, že správce AIF 
může využívat pákový efekt na úrovni AIF 
a může za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím pákový efekt v systémově 
významné míře. Informace nezbytné ke 
zjištění a sledování těchto rizik a k reakci 
na ně nebyly v Unii shromážděny 
jednotným způsobem, ani nebyly předány 
všem členským státům, aby byly zjištěny 
zdroje možných rizik pro stabilitu 
finančních trhů Unie. K nápravě situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
využívají pákový efekt na úrovni AIF 
v systémově významné míře, vztahovaly 
zvláštní požadavky. Takoví správci AIF by 
měli mít povinnost zveřejnit informace 
týkající se využívání a zdrojů pákového 
efektu ve svých AIF. Informace získané 
příslušnými orgány by měly být 
shromážděny a předány ostatním orgánům 
v Unii, aby byla usnadněna kolektivní 
analýza dopadu pákového efektu AIF 
spravovaných správci AIF na finanční 
systém Unie a rovněž společná reakce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání 
a zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správce AIF 
může využívat pákový efekt na úrovni AIF 
a může za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím pákový efekt v systémově 
významné míře. Informace nezbytné ke 
zjištění a sledování těchto rizik a k reakci 
na ně nebyly v Unii shromážděny 
jednotným způsobem, ani nebyly předány 
všem členským státům, aby byly zjištěny 
zdroje možných rizik pro stabilitu 
finančních trhů Unie. K nápravě situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
využívají pákový efekt na úrovni AIF 
v systémově významné míře, vztahovaly 
zvláštní požadavky. Takoví správci AIF by 
měli mít povinnost zveřejnit informace 
týkající se využívání a zdrojů pákového 
efektu ve svých AIF. Informace 
shromážděné příslušnými orgány by měly 
být shromážděny a předány ostatním 
orgánům v Unii, aby byla usnadněna 
kolektivní analýza dopadu pákového efektu 
AIF spravovaných správci AIF na finanční 
systém Unie a rovněž společná reakce. 

Or. en

Odůvodnění

Nedomnívám se, že by směrnice měla uložit správcům AIF povinnost stanovit konkrétní 
omezení míry pákového efektu, jak to navrhuje Gauzèsova zpráva (pozměňovací návrh 11). 
Obecně řečeno tento pozměňovací návrh sleduje kompromisní návrh švédského předsednictví.
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Pozměňovací návrh 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k obecnému cíli finanční 
stability a omezení systémového rizika by 
měla být věnována zvláště velká pozornost 
finančním institucím, jako jsou např. 
úvěrové instituce a hlavní makléři, kteří 
jsou klíčovými partnery AIF a jsou 
aktivně se podílejí na vytváření rizikových 
postupů. Tyto instituce by měly vzhledem 
k riziku, které představují, kromě splnění 
požadavků na zveřejňování vůči 
příslušným orgánům podléhat také 
konkrétním kapitálovým požadavkům 
v závislosti na jejich vazbách na AIF. 
Kromě toho by se měl v příslušných 
právních předpisech naléhavě řešit střet 
zájmů, k němuž dochází tehdy, když tyto 
instituce provozují samy AIF současně 
s poskytováním služeb svým zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Financování poskytované správcům 
AIF, kteří systematicky ve vysoké míře 
využívají ve svých investičních strategiích
pákový efekt, by mělo být podrobně 
sledováno. Za tímto účelem by měla mezi 
ESMA a EBA fungovat specifická 
koordinace s cílem sledovat úroveň 
financování poskytovaného takovým 
správcům AIF finančními institucemi, 
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které jsou do těchto činností zapojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Financování poskytované správcům 
AIF, kteří systematicky ve vysoké míře 
využívají ve svých investičních strategiích 
pákový efekt, by mělo být podrobně 
sledováno. Za tímto účelem by měla mezi 
ESMA a EBA fungovat specifická 
spolupráce s cílem sledovat úroveň 
financování poskytovaného takovým 
správcům AIF finančními institucemi, 
které jsou do těchto činností zapojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Enikő Győri

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Problémy likvidity, které měly jisté 
AIF, jež využívají ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt, 
a jeho vedlejší účinky, přispěly k nárůstu 
finančního systémového rizika. Tyto 
obavy jsou zvláště významné pro 
investiční fondy otevřeného typu, kde 
případná činnost investorů proti fondu 
může snadno ovlivnit ostatní účastníky 
trhu v konkrétním odvětví.



PE439.111v02-00 88/152 AM\804881CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Riziko likvidity tvoří v případě fondů otevřeného typu významnou součást systémového rizika 
kvůli vysoké pravděpodobnosti výskytu kumulativního efektu, jehož výsledkem je vývoj tržních 
cen jedním směrem. Proto se Komise naléhavě vyzývá, aby předložila prováděcí opatření, 
která se budou zabývat také otázkami souvisejícími s likviditou, které vzniknou fungováním 
AIF.

Pozměňovací návrh 244
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. Je 
považováno za nezbytné umožnit Komisi
stanovit omezení míry pákového efektu, 
který by mohli správci AIF využívat, 
zejména v případech, kdy správci AIF 
využívají pákového efektu ve velké míře 
a systematicky. Omezení maximální míry 
pákového efektu by mělo zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF. Mělo by 
také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo například 
být stanoveno buď jako prahová hodnota, 
která by neměla být nikdy překročena, 
nebo jako omezení průměrného pákového 
efektu využívaného během daného období 
(tj. měsíčně či čtvrtletně).

(16) Činnosti AIF založené na využívání 
pákového efektu by mohly mít nepříznivý 
dopad na stabilitu a účinné fungování 
finančních trhů. Je považováno za 
nezbytné umožnit Evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) stanovit 
omezení míry pákového efektu, který by 
mohli AIF využívat. Omezení maximální 
míry pákového efektu by mělo zohlednit 
aspekty týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané AIF. Mělo by také 
zohlednit v zásadě dynamickou povahu 
řízení pákového efektu většinou AIF, které
využívají pákového efektu. V tomto ohledu 
by omezení pákového efektu mohlo 
například být stanoveno buď jako prahová 
hodnota, která by neměla být nikdy 
překročena, nebo jako omezení 
průměrného pákového efektu využívaného 
během daného období (tj. měsíčně či 
čtvrtletně). Komise by měla zajistit, aby se 
požadavky týkající se AIF, které využívají 
pákový efekt stanovený v této směrnici, 
vztahovaly na všechny fondy, včetně 
fondů SKIPCP, které používají pákový 
efekt pro investice na finančních trzích 
Unie.
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Odůvodnění

ESMA by měla mít možnost uložit omezení míry pákového efektu využívaného správci AIF.

Pozměňovací návrh 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. Je 
považováno za nezbytné umožnit Komisi
stanovit omezení míry pákového efektu, 
který by mohli správci AIF využívat, 
zejména v případech, kdy správci AIF 
využívají pákového efektu ve velké míře 
a systematicky. Omezení maximální míry 
pákového efektu by mělo zohlednit 
aspekty týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF. Mělo 
by také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo 
například být stanoveno buď jako 
prahová hodnota, která by neměla být 
nikdy překročena, nebo jako omezení 
průměrného pákového efektu využívaného 
během daného období (tj. měsíčně či 
čtvrtletně).

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. 
Pákový efekt lze jen obtížně definovat. 
Příslušné orgány domovských členských 
států správců AIF by však měly mít 
možnost stanovit omezení míry pákového 
efektu, který by mohli správci AIF 
využívat v době mimořádného napětí na 
trhu. Členské státy by měly o těchto 
opatřeních informovat Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na 
stabilitu a účinné fungování finančních 
trhů. Je považováno za nezbytné umožnit 
Komisi stanovit omezení míry pákového 
efektu, který by mohli správci AIF 
využívat, zejména v případech, kdy správci 
AIF využívají pákového efektu ve velké 
míře a systematicky. Omezení maximální 
míry pákového efektu by mělo zohlednit 
aspekty týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF. Mělo by 
také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo 
například být stanoveno buď jako 
prahová hodnota, která by neměla být 
nikdy překročena, nebo jako omezení 
průměrného pákového efektu využívaného 
během daného období (tj. měsíčně či 
čtvrtletně).

(16) Je považováno za nezbytné umožnit 
příslušným orgánům domovského 
členského státu správce AIF stanovit
omezení míry pákového efektu, který by 
mohli správci AIF využívat v AIF 
v případech, kdy by mohla být ohrožena 
stabilita a integrita finančního systému.
Tato omezení by měla zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF a rovněž 
tržní podmínky, za nichž AIF funguje. 
Mělo by také zohlednit v zásadě 
dynamickou povahu řízení pákového 
efektu většinou správců AIF, kteří 
využívají pákového efektu ve svém AIF, 
a případné procyklické účinky.

Or. en

Odůvodnění

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
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that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Pozměňovací návrh 247
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na 
stabilitu a účinné fungování finančních 
trhů. Je považováno za nezbytné umožnit 
Komisi stanovit omezení míry pákového 
efektu, který by mohli správci AIF 
využívat, zejména v případech, kdy správci 
AIF využívají pákového efektu ve velké 
míře a systematicky. Omezení maximální 
míry pákového efektu by mělo zohlednit 
aspekty týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF. Mělo by 
také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo 
například být stanoveno buď jako 
prahová hodnota, která by neměla být 
nikdy překročena, nebo jako omezení 
průměrného pákového efektu využívaného 
během daného období (tj. měsíčně či 
čtvrtletně). 

(16) Je považováno za nezbytné umožnit 
příslušným orgánům domovského 
členského státu správce AIF stanovit 
omezení míry pákového efektu, který by 
mohli správci AIF využívat v AIF 
v případech, kdy by mohla být ohrožena 
stabilita a integrita finančního systému.
Tato omezení by měla zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF a rovněž 
tržní podmínky, za nichž AIF funguje.
Mělo by také zohlednit v zásadě 
dynamickou povahu řízení pákového 
efektu většinou správců AIF, kteří 
využívají pákového efektu ve svém AIF, 
a případné procyklické účinky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na 
stabilitu a účinné fungování finančních 
trhů. Je považováno za nezbytné umožnit 
Komisi stanovit omezení míry pákového 
efektu, který by mohli správci AIF 
využívat, zejména v případech, kdy 
správci AIF využívají pákového efektu ve 
velké míře a systematicky. Omezení 
maximální míry pákového efektu by mělo
zohlednit aspekty týkající se zdroje 
pákového efektu a strategie používané 
správci AIF.  Mělo by také zohlednit 
v zásadě dynamickou povahu řízení 
pákového efektu většinou správců AIF, 
kteří využívají pákového efektu ve velké 
míře. V tomto ohledu by omezení 
pákového efektu mohlo například být 
stanoveno buď jako prahová hodnota, 
která by neměla být nikdy překročena, 
nebo jako omezení průměrného 
pákového efektu využívaného během 
daného období (tj. měsíčně či čtvrtletně).

(16) Je považováno za nezbytné umožnit 
příslušným orgánům domovského 
členského státu správce AIF stanovit 
omezení míry pákového efektu, který by 
mohli správci AIF využívat v AIF, 
v případech, kdy by mohla být ohrožena 
stabilita a integrita finančního systému.
Tato omezení by měla zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu 
a strategie používané správci AIF a rovněž 
tržní podmínky, za nichž AIF funguje. 
Mělo by také zohlednit v zásadě 
dynamickou povahu řízení pákového 
efektu většinou správců AIF, kteří 
využívají pákového efektu ve svém AIF, 
a případné procyklické účinky.

Or. en

Odůvodnění

Neočekává se, že by Komise měla kapacitu tato omezení stanovit; jakékoli takové pravomoci 
by měly nepříznivý dopad na důvěru na trhu a mohly by v době turbulencí přispět 
k nestabilitě. Tento pozměňovací návrh sleduje kompromisní návrh švédského předsednictví.
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Pozměňovací návrh 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Krátký prodej je na trhu rozšířenou 
praxí a využívají jej hojně správci AIF 
i jiní účastníci trhu. I když může někdy 
hrát užitečnou úlohu při udržení likvidity 
trhů, způsobuje také jejich nestálost a je 
součástí jejich destabilizace kvůli jeho 
procyklickému účinku. Byla 
dokumentována zejména úloha, kterou 
krátký prodej měl při urychlení poklesu, 
kdykoli došlo ke krizi finančního trhu. 
Kromě toho může krátký prodej 
podporovat šíření nepravdivých zpráv 
s cílem dosáhnout na klesajícím trhu
zisku. Protože pro obnovu důvěry 
dlouhodobých investorů, kteří jsou 
mimořádně významní pro financování 
hospodářství, mají zásadní význam řádné 
fungování a integrita trhů a protože 
integrita finančních trhů vyžaduje 
společné postupy v rámci Evropské unie 
s cílem předejít regulačním nákupům, 
měla by být změněna směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob 
a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), 
aby poskytla regulační rámec pro krátký 
prodej a tak zakázala nekrytý krátký 
prodej. Komise by měla při vytváření 
a následujícím přizpůsobování předpisů 
vzít v úvahu ustanovení platná ve 
Spojených státech, aby bylo dosaženo 
společných standardů na obou stranách 
Atlantiku a aby se tím usnadnily řádné 
operace na celosvětových finančních 
trzích.

Or. en



PE439.111v02-00 94/152 AM\804881CS.doc

CS

Odůvodnění

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Pozměňovací návrh 250
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je nezbytné zajistit, aby všichni 
účastníci trhu zapojení do krátkého 
prodeje podléhali stejným požadavkům. 
Za tímto účelem by měla Komise 
navrhnout horizontální opatření, která 
zajistí rovné podmínky pro správce AIF 
a ostatní uživatele krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Některé zákonné zajišťovací společnosti mohou využívat nekrytý krátký prodej. Je nutno 
přijmout opatření na horizontální bázi, které zajistí rovné podmínky a zabrání regulační 
arbitráži.

Pozměňovací návrh 251
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je nutno přijmout horizontální 
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opatření na úrovni Unie, které v Unii 
zakáže nekrytý krátký prodej a bude se 
zabývat obecnými otázkami krátkého 
prodeje na finančních trzích.

Or. en

Odůvodnění

Zastává názor, že nekrytý krátký prodej by nikdy neměl být povolen a že otázkou krátkého 
prodeje je nutno se zabývat horizontálně, aby se zachovaly rovné podmínky v rámci 
Společenství.

Pozměňovací návrh 252
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Krátký prodej hraje ve fungování 
finančních trhů důležitou úlohu a je 
legitimní investiční technikou. Panují 
nicméně obavy, že zejména v případě 
extrémních podmínek na trhu může 
krátký prodej přispívat k narušení trhu. 
Proto by měl být krátký prodej provozován 
v harmonizovaném regulačním rámci, aby 
se snížily jeho možné destabilizační 
účinky. V tomto ohledu by měla Komise 
přijmout horizontální opatření s cílem 
předejít nekonzistentnosti a zajistit rovné 
podmínky v právních předpisech Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Krátký prodej hraje ve fungování 
finančních trhů důležitou úlohu a je 
legitimní investiční technikou. Panují 
nicméně obavy, že zejména v případě 
extrémních podmínek na trhu může 
krátký prodej přispívat k narušení trhu. 
Proto by měl být krátký prodej provozován 
v harmonizovaném regulačním rámci, aby 
se snížily jeho možné destabilizační 
účinky.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s cílem, jehož se CESR snaží dosáhnout, a s prací, kterou již vykonal, je vhodné 
zřídit komplexní harmonizovaný regulační rámec pro zveřejňování informací o krátkém 
prodeji v samostatném právním předpise, který se vztahuje na všechny příslušné finanční 
obchodníky.

Pozměňovací návrh 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Evropská centrální banka a skupina 
na vysoké úrovni pro finanční dohled, 
které předsedá Jacques De Larosière, 
navrhly zřídit globální úvěrový rejstřík. 
Vytvoření globálního adresáře všech 
obchodních pozic by napomohlo 
odhalovat systémová rizika vyplývající 
z expozice úvěru a protistraně a 
z kumulace a dominového efektu na 
finančních trzích. Rejstřík by tedy měl 
vytvořit CESR a měly by do něj být 
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zaneseny všechny informace o pákovém 
efektu správců AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Nekalé chování správce AIF, ale 
i ostatních účastníků trhu, spočívající ve 
využívání jistých technik, jako jsou tajné 
nákupy nebo oddělení hlasovacího práva 
od držení akcií (empty voting), by mohlo 
mít na trhy Unie destabilizující účinky. S 
cílem omezit tajné nákupy by měl vhodný 
režim zveřejňování informací obsahovat 
zájmy přímého hlasování z hlediska 
jasného vlastnictví akcií i nepřímé zájmy 
získané prostřednictvím derivovaných 
transakcí nebo finančních nástrojů 
poskytujících práva na nově vydané akcie. 
Praxe oddělení hlasovacího práva od 
držení akcií by měla být zakázána, protože 
společnostem a trhům škodí. V této 
souvislosti by Komise měla revidovat 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o
harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu1, 
směrnici Komise 2007/14/ES ze dne 8. 
března 2007, kterou se stanoví prováděcí 
pravidla k některým ustanovením 
směrnice 2004/109/ES o harmonizaci 
požadavků na průhlednost týkajících se 
informací o emitentech, jejichž cenné 
papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu2 a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. 
července 2007 o výkonu některých práv 
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akcionářů ve společnostech s kótovanými 
akciemi3.
1 Úř. věst. L 390 31.12.2004, s. 38.
2 Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 27.
3 Úř. věst. L 184, 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Komise by měla posoudit vytvoření 
evropského režimu soukromého 
investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či dominantní vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Za tímto účelem by se na správce AIF 
spravující AIF, které jsou schopny 
vykonávat rozhodující vliv nad kótovanou 
či nekótovanou společností, měly 
vztahovat zvláštní požadavky, zejména 
povinnost oznámit existenci této situace 

(17) Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či dominantní vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Za tímto účelem by se na správce AIF 
spravující AIF, které jsou schopny 
vykonávat rozhodující vliv nad 
nekótovanou společností, měly vztahovat 
zvláštní požadavky. Aby byla zajištěna 
průhlednost v souvislosti s kontrolovanou 
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a poskytnout společnosti a všem jejím 
ostatním akcionářům informace 
o záměrech správce AIF, pokud jde 
o budoucí rozvoj obchodní činnosti a jiné 
plánované změny kontrolované 
společnosti. Aby byla zajištěna průhlednost 
v souvislosti s kontrolovanou společností, 
měly by být rozšířeny požadavky na 
podávání zpráv. Výroční zprávy 
příslušných AIF by měly být doplněny 
o informace, které jsou pro druh investice 
a kontrolovanou společnost specifické.

společností, měly by být rozšířeny 
požadavky na podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované požadavky na transparentnost jdou příliš daleko a měly by být rozumnější 
a vyrovnanější.

Pozměňovací návrh 258
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či dominantní vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Za tímto účelem by se na správce AIF 
spravující AIF, které jsou schopny 
vykonávat rozhodující vliv nad kótovanou 
či nekótovanou společností, měly 
vztahovat zvláštní požadavky, zejména 
povinnost oznámit existenci této situace 
a poskytnout společnosti a všem jejím 
ostatním akcionářům informace 
o záměrech správce AIF, pokud jde 
o budoucí rozvoj obchodní činnosti a jiné 

Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či významný vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Za tímto účelem by se na AIF, které jsou 
schopny vykonávat rozhodující vliv nad 
kótovanou či nekótovanou společností, 
měly vztahovat zvláštní požadavky, 
zejména povinnost oznámit existenci této 
situace a poskytnout společnosti a všem 
jejím ostatním akcionářům informace 
o záměrech AIF, pokud jde o budoucí 
rozvoj obchodní činnosti a jiné plánované 
změny kontrolované společnosti. Aby byla 
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plánované změny kontrolované 
společnosti. Aby byla zajištěna průhlednost 
v souvislosti s kontrolovanou společností, 
měly by být rozšířeny požadavky na 
podávání zpráv. Výroční zprávy 
příslušných AIF by měly být doplněny 
o informace, které jsou pro druh investice 
a kontrolovanou společnost specifické.

zajištěna průhlednost v souvislosti 
s kontrolovanou společností, měly by být 
rozšířeny požadavky na podávání zpráv. 
Výroční zprávy příslušných AIF by měly 
být doplněny o informace, které jsou pro 
druh investice a kontrolovanou společnost 
specifické. Komise by měla zajistit, aby se 
požadavky týkající se AIF, které mají 
rozhodující nebo dominantní vliv na 
společnosti usazené v Unii, stanovené 
v této směrnici, vztahovaly na všechny 
fondy, včetně fondů SKIPCP, které mají 
takový rozhodující nebo dominantní vliv 
na společnosti usazené v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky by měly být stejné pro všechny fondy (evropské i neevropské), které mají 
rozhodující nebo dominantní vliv na evropské společnosti.

Pozměňovací návrh 259
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je nutno zajistit, aby se na 
portfoliové společnosti nevztahovaly 
přísnější požadavky než na jakékoli jiné 
nekótované společnosti přijímající jiné 
soukromé investice než investice správců 
AIF. Komise by za tímto účelem měla co 
nejdříve přistoupit k revizi příslušných 
právních předpisů společností 
i příslušných směrnic vztahujících se na 
odvětví finančních služeb, a to nejpozději 
do ...*, a provést nezbytné změny v podobě 
legislativních pozměňovacích návrhů, 
které by měly zajistit takové rovné 
podmínky mezi portfoliovými a jinými 
společnostmi.
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* Úř. věst.: datum vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Mezi správci AIF a ostatními investory, kteří získají rozhodující vliv v nekótovaných 
společnostech, by měly existovat rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 260
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je nutno zajistit, aby se na 
portfoliové společnosti nevztahovaly 
přísnější požadavky než na jakékoli jiné 
emitenty nebo nekótované společnosti 
přijímající jiné soukromé investice než 
investice správců AIF. Komise by za tímto 
účelem měla přistoupit k revizi 
příslušných právních předpisů společností 
i příslušných směrnic vztahujících se na 
odvětví finančních služeb, a to do ...*, 
a provést nezbytné změny v podobě 
legislativních pozměňovacích návrhů, 
které by měly zajistit takové rovné 
podmínky mezi portfoliovými a jinými 
společnostmi.
* Úř. věst.: datum vstupu této směrnice v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Peter Skinner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Tato směrnice by neměla 
představovat nepřiměřenou zátěž, zejména 
pro malé a střední AIF, které 
nepředstavují systémové riziko 
a neohrožují integritu trhů. Jedním 
z nástrojů k dosažení tohoto cíle je řádné 
uplatňování zásady proporcionality. Tato 
zásada by se měla obecně vztahovat jak na 
požadavky na správce AIF, AIF, 
depozitáře a oceňovatele, tak i na výkon 
pravomocí dohledu. Všechna opatření 
v této směrnici, včetně aktů v přenesené 
pravomoci, by tedy měla řádně zohlednit 
povahu, rozsah a složitost různých typů 
AIF a správců AIF. Směrnice by se však 
neměla obcházet v případech, jako je 
např. umělé rozdělení fondů 
spravovaných stejným správcem AIF.

Or. en

Odůvodnění

S cílem předejít nepřiměřeným požadavkům na ty správce AIF, jejichž činnost nepředstavuje 
významné systémové riziko, a postihnout rozdíly mezi typy AIF a obavy z regulace, které 
u nich na základě jejich činnosti vznikají, je vhodné, aby se na ustanovení této směrnice 
vztahovala zásada proporcionality a diferenciace.

Pozměňovací návrh 262
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Tato směrnice by neměla příliš 
zatěžovat malé AIF, které nepředstavují 
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systémové riziko a neohrožují integritu 
trhů. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto 
cíle je řádné uplatňování zásady 
proporcionality. Tato zásada by se měla 
vztahovat jak na požadavky na správce 
AIF, AIF, depozitáře a oceňovatele, tak 
na výkon pravomocí dohledu. Všechna 
opatření v této směrnici, včetně aktů 
v přenesené pravomoci, by tedy měla být 
v souladu se zásadou proporcionality 
a měla by odrážet povahu, rozsah 
a složitost nebo specifika jejich firem, jako 
jsou správci investičních fondů pro 
mikrofinancování, pro něž by měly 
převládat požadavky na oceňování a 
podávání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Zásada proporcionality by měla zajistit, aby příslušná regulace byla přizpůsobena specifikům 
určitých typů fondů, jako jsou fondy pro mikrofinancování, aniž by byly vyňaty z oblasti 
působnosti směrnice. Měla by se jimi zabývat nadcházející pátá směrnice o SKIPCP.

Pozměňovací návrh 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Neexistuje databáze 
standardizovaných informací o správcích 
AIF pro celou Unii. V důsledku toho je v 
této oblasti nedostatek informací, který 
nemohou uspokojivě vyplnit informace 
poskytnuté samotným odvětvím. Je proto 
mimořádně důležité vytvořit statistickou 
databázi shromažďující informace 
o správcích AIF. Tuto databázi by měla 
vytvořit a spravovat Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Správci AIF, kteří kontrolují 
společnost, jež chce nakládat se svými 
aktivy, aby mohla splatit část akvizičního 
dluhu, by měli být řádně kontrolováni. 
Proto by v případě, kdy společnost, která 
je ovládána soukromým kapitálem chce 
prodat aktiva společnosti v kterémkoli 
významném ohledu, mělo vedení cílové 
společnosti i akviziční nástroje vydat 
prohlášení o důvodu prodeje a potvrdit, že 
navrhovaný prodej je v nejlepším zájmu 
cílové společnosti. V případě, že 
navrhovaný prodej souvisí se splátkou 
akvizičního dluhu, měli by být 
informováni a konzultováni zaměstnanci 
cílové společnosti. V případě, že se 
společnost po nezákonném rozprodeji 
aktiv stane nesolventní, měla by být 
odpovědná soukromá kapitálová 
společnost. Obecněji řečeno, od řízení 
společností, u nichž dochází k odkupům 
využívajícím pákový efekt, by se mělo 
požadovat vydání prohlášení, že odlivy 
kapitálu, včetně zaplacených poplatků, 
jsou v dlouhodobém zájmu společnosti, 
včetně jejího dlouhodobého růstu a potřeb 
výzkumu a vývoje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) AIF využívající k získání 
rozhodujícího vlivu v nekótovaných 
společnostech v nadměrné míře pákový 
efekt by mohly být škodlivé pro vývoj 
a investice těchto společností, zejména 
v případě ekonomického poklesu. Má se 
za to, že je nutno stanovit omezení míry 
pákového efektu, který mohou AIF využít 
pro koupi společností.

Or. en

Odůvodnění

Pákový efekt využívaný odkupujícímí fondy musí být omezen, protože nadměrná zadluženost 
vytváří rizika pro společnosti, které tyto fondy koupí.

Pozměňovací návrh 266
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Je nutno zajistit, aby AIF, které se 
snaží ovlivňovat strategie kótovaných 
společností, byly do společnosti zapojeny 
na dlouhodobém základě, aby se zabránilo 
krátkodobým strategiím.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobá strategie kótovaných společností by neměla být ovlivňována krátkodobými 
investory.
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Pozměňovací návrh 267
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mnoho správců AIF v současné době 
spravuje AIF s domicilem ve třetích 
zemích. Je vhodné umožnit povoleným 
správcům AIF spravovat AIF s domicilem 
ve třetích zemích, a to na základě 
vhodných opatření, která zajistí řádný 
výkon administrativních činností v těchto 
AIF a účinnou úschovu aktiv 
investovaných investory Společenství.

(18) Mnoho AIF nabízených evropským 
investorům je v současné době spravováno 
ve třetích zemích nebo v těchto zemích 
mají domicil. Je vhodné umožnit 
investorům usazeným v Unii investovat 
v AIF spravovaných nebo s domicilem ve 
třetích zemích, a to na základě vhodných 
opatření, která zajistí, že jsou účinně 
plněny požadavky této směrnice týkající se 
ochrany investorů a řádného výkonu
administrativních činností těchto AIF.
Investorům usazeným v Unii by nemělo 
být dovoleno investovat v AIF usazených 
v nespolupracujících třetích zemích, 
pokud jde o spolupráci v oblasti daní 
a obezřetnosti. Komise by měla být 
odpovědná za vyhodnocení míry 
spolupráce třetí země.

Or. en

Odůvodnění

Všechny nabídky AIF evropským investorům by měly splňovat požadavek, že zaručují ochranu 
investorů, bez ohledu na to, kde mají domicil nebo kde jsou spravovány.

Pozměňovací návrh 268
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mnoho správců AIF v současné době 
spravuje AIF s domicilem ve třetích 
zemích. Je vhodné umožnit povoleným 
správcům AIF spravovat AIF s domicilem 
ve třetích zemích, a to na základě 

(18) Mnoho správců AIF v současné době 
spravuje AIF s domicilem ve třetích 
zemích. Je vhodné umožnit povoleným 
správcům AIF spravovat AIF s domicilem 
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vhodných opatření, která zajistí řádný 
výkon administrativních činností v těchto 
AIF a účinnou úschovu aktiv 
investovaných investory Společenství. 

ve třetích zemích. 

Or. en

Odůvodnění

Vedle průkazu opravňujícího ke správě a nabízení akcií a podílových jednotek fondů třetích 
zemí v členském státě v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých členských států 
by měly existovat vnitrostátní režimy pro soukromé investování.

Pozměňovací návrh 269
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) S cílem povzbudit vývoj vnitřního 
trhu, zlepšit škálu produktů a účinnost 
AIF nabízených investorům usazeným 
v Unii a posílit odvětví evropských 
alternativních investičních fondů by měla 
tato směrnice tam, kde je to možné, 
pobízet k opatřením, která podporují 
vytváření nebo rozšiřování podniků 
správců alternativních investičních fondů 
usazených v Unii a vytváření AIF 
usazených v členských státech. Komise by 
při návrhu aktů v přenesené pravomoci 
měla zajistit, aby existovaly rovné 
podmínky a aby členské státy 
nedovolovaly AIF a správcům AIF 
usazeným ve třetích zemích využívat 
podmínky pro činnost a prodej jejich 
produktů investorům usazeným v Unii, 
které jsou výhodnější než podmínky, které 
platí pro AIF a správce AIF usazené 
v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

Úspěch směrnic o SKIPCP během posledních 20 let vytvořil celosvětovou značku pro 
evropské fondy, poskytl zlepšené investiční příležitosti pro evropské investory a vytvořil ve 
Společenství značné množství pracovních míst. Jako součást cílů směrnice o správcích AIF 
přinese obdobné zaměření na vytvoření rovných podmínek pro evropské správce AIF a
evropské AIF na podporu a posílení odvětví alternativních investičních fondů v Evropském 
Společenství dodatečné investiční příležitosti pro evropské investory a podporu růstu 
zaměstnanosti v členských státech.

Pozměňovací návrh 270
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Evropské penzijní fondy, úvěrové 
instituce, pojišťovací společnosti a fondy 
SKIPCP by neměly mít dovoleno 
investovat přímo nebo nepřímo do AIF, 
které nesplňují požadavky této směrnice 
týkající se ochrany investorů.

Or. en

Odůvodnění

Úspory evropských občanů by neměly být ani nepřímo prostřednictvím profesionálních 
investorů investovány do AIF, které nezaručují jakoukoli ochranu investorů.

Pozměňovací návrh 271
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Mnoho AIF spravovaných nebo 
usazených ve třetích zemích je 
v současnosti investováno na evropských 
finančních trzích. S cílem zajistit finanční 
stabilitu Evropské unie je vhodné těmto 
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fondům uložit některé požadavky, které se 
vztahují na AIF spravované nebo usazené 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Zachování finanční stability na evropských trzích si vyžádalo regulaci všech AIF činných na 
těchto trzích bez ohledu na to, kde mají domicil.

Pozměňovací návrh 272
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím
postupům a existenci daňové dohody 
s dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány 
v zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF 
a třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti 
s nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 

vypouští se
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investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 19 je v rámci definovaném v pozměněném bodu odůvodnění 18 a v nových  
článcích 18a a 18b bezpředmětný.

Pozměňovací návrh 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto právo 
by mělo podléhat oznamovacím postupům 
a existenci daňové dohody s dotyčnou třetí 
zemí, která zajistí účinnou výměnu 
informací s daňovými orgány v zemi 
domicilu investorů Společenství.
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 

(19) Správcům AIF by mělo být umožněno 
nabízet AIF s domicilem v Unii
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF a v ostatních 
členských státech. Toto právo by mělo 
podléhat oznamovacím postupům.
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investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pouze správci AIF usazení v EU, kteří spravují AIF usazené v EU, by měli být oprávněni 
využívat režim evropského průkazu.

Pozměňovací návrh 274
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím 
postupům a existenci daňové dohody s 
dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány v 
zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 

(19) Jakýkoli investor usazený v Unii by 
měl mít možnost svobodně z vlastní 
iniciativy investovat ve fondu třetí země 
v souladu se stávajícími vnitrostátními 
režimy pro soukromé investování. 
V takovém případě by však měla být 
zajištěna transparentnost fondu a 
efektivní monitorování možných 
systémových rizik. Za tímto účelem, pokud 
je správce AIF usazený ve třetí zemi, měl 
by mít příslušný orgán členského státu, 
v němž je dotčený AIF nabízen, 
uzavřenou dohodu o spolupráci 
a o výměně informací týkajících se 
systémových rizik s příslušným orgánem 
této třetí země. Kromě toho by, s cílem 
dokončení vnitřního trhu, měly AIF 
usazené v Unii a spravované správci AIF 
usazenými v Unii mít nárok na evropský 
průkaz podle této směrnice opravňující 
k nabízení. Tak jako SKIPCP těží ze své 
značky, rovněž AIF usazené v Unii by 
měly těžit ze své evropské povahy a toho, 
že nabízejí investorům normy stanovené 
touto směrnicí, posílené požadavkem, aby 
byli depozitář a AIF usazení ve stejném 
členském státě. Tato ustanovení by se 
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investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

neměla obcházet strukturami „master-
feeder“. Proto pokud AIF typu „feeder“ 
investuje do fondu typu „master“, který by 
podle této směrnice neměl nárok na 
evropský průkaz opravňující k nabízení, 
neměl by mít na tento průkaz nárok ani 
tento AIF typu „feeder“. 

Or. en

Odůvodnění

Aby měl fond fondů AIF – i pokud jeho investice do AIF ve třetí zemi přesahují 30 % – nárok 
na evropský průkaz opravňující k nabízení zavedený podle této směrnice, musel by mít domicil 
v členském státě a být spravován správcem AIF majícím povolení podle této směrnice. Oproti 
AIF typu feeder, jehož investiční politika spočívá v investicích výhradně do fondu typu master, 
a jehož správce by měl tudíž jen omezenou úlohu, správce AIF spravující fond fondů by 
vykonával plnou řídící úlohu, a to s pravomocemi a s odpovědností za správu fondu, jež je v 
souladu s investiční politikou fondu.

Pozměňovací návrh 275
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím 
postupům a existenci daňové dohody s 
dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány v 
zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 

(19) Členský stát by měl být oprávněn 
umožnit správcům AIF nabízet na svém 
území AIF s domicilem ve třetích zemích 
investorům v daném členském státě, pokud 
mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a orgánem 
dohledu dotčené třetí země existují 
příslušná opatření pro spolupráci. Tato 
opatření pro spolupráci by měla náležitě 
odvrátit případné problémy spojené 
s daňovými úniky a praním špinavých 
peněz.
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účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 
investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím 
postupům a existenci daňové dohody s 
dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány v 
zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení.  Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 

(19) Členský stát by měl být oprávněn 
umožnit správcům AIF nabízet na svém 
území AIF s domicilem ve třetích zemích 
investorům v daném členském státě, pokud 
mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a orgánem 
dohledu dotčené třetí země existují 
příslušná opatření pro spolupráci.
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investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 
investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Výměna daňových informací není důležitá pro uvedený účel této směrnice, jímž je vydávání 
povolení správcům AIF a dohled nad nimi za účelem zajištění soudržného přístupu k 
souvisejícím rizikům a jejich dopadu na investory a trhy ve Společenství. Směrnice by navíc 
neměla nahradit existující režimy pro soukromé investování jednotlivých členských států. 
Neměla by omezovat investory, jimž režimy pro soukromé investování členských států mohou 
povolit nabízení „profesionálním investorům“, jak vymezuje směrnice, neboť to by vedlo k 
omezení možnosti volby a ke snížení příjmů zaměstnaneckých penzijních fondů.

Pozměňovací návrh 277
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím 
postupům a existenci daňové dohody s 
dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány v 
zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 

(19) Členský stát by měl být oprávněn 
umožnit správcům AIF nabízet na svém 
území AIF s domicilem ve třetích zemích 
investorům v daném členském státě, pokud 
mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a orgánem 
dohledu dotčené třetí země existují 
příslušná opatření pro spolupráci.



AM\804881CS.doc 115/152 PE439.111v02-00

CS

účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 
investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Existuje domněnka, že daňové informace nejsou z hlediska uvedeného cíle směrnice důležité. 
Je důležité umožnit současnou platnost vnitrostátních režimů pro soukromé investování a 
neomezovat investory, jimž režimy pro soukromé investování členských států mohou povolit 
nabízení „profesionálním investorům“, jak vymezuje směrnice, neboť členské státy by 
v opačném případě musely upravit své vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 278
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům v 
domovském členském státě správce AIF a 
v ostatních členských státech. Toto právo 
by mělo podléhat oznamovacím postupům 
a existenci daňové dohody s dotyčnou třetí 
zemí, která zajistí účinnou výměnu 
informací s daňovými orgány v zemi 
domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 

(19) Členské státy by měly být oprávněny 
umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
na svém území v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.
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udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 
investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování možnosti volby investora by členský stát měl být oprávněn umožnit 
soukromé investování a nabízení AIF usazených mimo EU profesionálním investorům 
spadajícím do jejich jurisdikce v souladu s vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto právo 
by mělo podléhat oznamovacím postupům 
a existenci daňové dohody s dotyčnou třetí 
zemí, která zajistí účinnou výměnu 
informací s daňovými orgány v zemi 
domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto právo 
by mělo podléhat nutnosti uzavřít 
mnohostranné dohody o výměně 
informací a o daňové spolupráci mezi 
dotyčnou třetí zemí a Komisí v zastoupení 
za členské státy. Vzhledem ke skutečnosti, 
že tyto AIF a třetí země, ve které mají 
domicil, musí splnit dodatečné požadavky, 
přičemž některé z nich musí být nejprve 
stanoveny v prováděcích opatřeních, měla 
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v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti s 
nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty pro 
provedení. Mezitím mohou členské státy 
umožnit nebo nadále umožňovat správcům 
AIF nabízení AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům na 
svém území v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Během tohoto období 
tří let však správci AIF nemohou tyto AIF 
nabízet profesionálním investorům v 
ostatních členských státech na základě práv 
udělených podle této směrnice. 

by práva udělená podle směrnice v 
souvislosti s nabízením AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům nabýt účinku teprve tři roky po 
uplynutí lhůty pro provedení. Mezitím 
mohou členské státy umožnit nebo nadále 
umožňovat správcům AIF nabízení AIF s 
domicilem ve třetích zemích 
profesionálním investorům na svém území 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Během tohoto období tří let však 
správci AIF nemohou tyto AIF nabízet 
profesionálním investorům v ostatních 
členských státech na základě práv 
udělených podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy by měly být oprávněny 
umožnit správcům AIF nabízet AIF 
usazené ve třetích zemích nebo 
nespadající do působnosti této směrnice 
profesionálním investorům na svém území 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Členské státy by rovněž měly být 
oprávněny umožnit profesionálním 
investorům na svém území, aby na vlastní 
odpovědnost investovali v AIF usazených 
ve třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní režimy soukromého investování by měly být v platnosti paralelně s průkazem, aby 
v souladu s vnitrostátními předpisy mohly být v členských státech nabízeny i fondy se sídlem 
ve třetí zemi.
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Pozměňovací návrh 281
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Po pětiletém období pro přezkum by 
Komise měla předložit návrh revize této 
směrnice. Komise by měla usilovat 
o rovnocennost, co se týče třetích zemí, 
tak aby správci AIF usazení v Unii mohli 
na celém území Unie nabízet podílové 
jednotky nebo akcie AIF usazených ve 
třetích zemích, v souladu s vnitrostátními 
předpisy. Dále by měla vypracovat 
požadavky pro správce AIF usazené ve 
třetí zemi, kteří chtějí nabízet podílové 
jednotky a akcie AIF na území Unie. 
Požadavky rovnocennosti by měly 
zahrnovat regulační a dozorovou 
rovnocennost, reciprocitu přístupu na trh 
a dohodu o výměně informací mezi 
příslušnými orgány domovských 
členských států správců AIF a 
příslušnými orgány dané třetí země. 

Or. en

Odůvodnění

Případná rovnocennost by měla být po pětiletém období pro přezkum znovu posouzena. Díky 
tomu bude možno přihlédnout k vývoji ve světě a bude poskytnuta dostatečná doba pro 
posouzení uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 282
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly jinou 
osobu, za předpokladu, že při výběru, 
jmenování a periodickém hodnocení této 
osoby a opatření upravujících úkoly jí 
svěřené uplatní pečlivý, odborný a opatrný 
přístup.
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usazeného ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Depozitáři musí být oprávněni pověřit funkcemi jiné depozitáře v rámci všech příslušných 
jurisdikcí v závislosti na povaze podkladových investicí v rámci AIF. Pro podrobné 
odůvodnění viz pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 4 (pozměňovací návrh 51).

Pozměňovací návrh 284
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, za předpokladu, že právní předpisy 
této třetí země splňují normy stanovené 
mezinárodními organizacemi, mimo jiné 
normy IOSCO upravující dohled nad 
zajišťovacími fondy. Také by mělo být 
správci AIF umožněno jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Splňuje-li třetí země normy IOSCO, měli by být depozitáři usazení v dané jurisdikci pokládáni 
podle této směrnice za depozitáře správců AIF spravujících AIF usazené ve třetí zemi.
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Pozměňovací návrh 285
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit některými svými 
úkoly souvisejícími s AIF s domicilem ve 
třetí zemi depozitáře s domicilem v této 
třetí zemi, zajistí-li právní předpisy této 
třetí země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů v Unii. 
Za určitých podmínek by také mělo být 
správci AIF umožněno jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny požadavky týkající se povinností depozitáře lze převést na pověřeného uschovatele 
(„depozitáře“) ve třetí zemi, neboť v případě převedení úkolů uchovávání či úschovy by měl 
nést celkovou odpovědnost spojenou s aktivy depozitář. Oceňovatel usazený ve třetí zemi 
nemusí být nezávislý. Měla by existovat možnost různých právních uspořádání.

Pozměňovací návrh 286
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit některými svými 
úkoly souvisejícími s AIF s domicilem ve 
třetí zemi depozitáře s domicilem v této 
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zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

třetí zemi, zajistí-li právní předpisy této 
třetí země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů v Unii. 
Za určitých podmínek by také mělo být 
správci AIF umožněno jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že celkovou odpovědnost nese depozitář, některé povinnosti není vhodné 
převést na pověřeného uschovatele ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 287
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit některými svými 
úkoly souvisejícími s AIF s domicilem ve 
třetí zemi depozitáře s domicilem v této 
třetí zemi, zajistí-li právní předpisy této 
třetí země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů v Unii. 
Za určitých podmínek by také mělo být
správci AIF umožněno jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
usazeným v Unii pověřit subjekt usazený 
ve třetí zemi některými administrativními 
úkoly, existují-li nezbytná ochranná 
opatření. Obdobně může depozitář pověřit 
některými svými úkoly souvisejícími s AIF 
s domicilem ve třetí zemi depozitáře 
s domicilem v této třetí zemi, zajistí-li 
právní předpisy této třetí země úroveň 
ochrany zájmů investora, která je 
rovnocenná ochraně zájmů v Unii. V 
případě aktiv umístěných ve třetích 
zemích a za určitých podmínek by také 
mělo být správci AIF umožněno jmenovat 
nezávislého oceňovatele usazeného ve třetí 
zemi.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení klíčových procesů, jako oceňování a úkoly depozitáře, ze strany správce AIF 
usazeného ve Společenství je třeba omezit za účelem ochrany investorů.
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Pozměňovací návrh 289
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pod podmínkou existence 
rovnocenného regulačního rámce ve třetí 
zemi a účinného přístupu správce AIF 
usazeného ve Společenství na trh této třetí 
země by mělo členským státům být 
umožněno vydat správci AIF povolení v 
souladu s ustanoveními této směrnice, 
aniž by tento správce musel mít ve 
Společenství své sídlo, a to po třech letech 
od uplynutí lhůty pro provedení. Tato 
lhůta zohledňuje skutečnost, že tito 
správci AIF a třetí země, ve které mají 
domicil, musí splnit dodatečné požadavky, 
přičemž některé z nich nejprve musí být 
stanoveny prováděcími opatřeními.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 21 je s ohledem na pozměněné znění bodu odůvodnění 18 a nové články 18a 
a 18b bezpředmětný.

Pozměňovací návrh 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pod podmínkou existence 
rovnocenného regulačního rámce ve třetí 
zemi a účinného přístupu správce AIF 
usazeného ve Společenství na trh této třetí 
země by mělo členským státům být 
umožněno vydat správci AIF povolení v 

vypouští se
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souladu s ustanoveními této směrnice, 
aniž by tento správce musel mít ve 
Společenství své sídlo, a to po třech letech 
od uplynutí lhůty pro provedení. Tato 
lhůta zohledňuje skutečnost, že tito 
správci AIF a třetí země, ve které mají 
domicil, musí splnit dodatečné požadavky, 
přičemž některé z nich nejprve musí být 
stanoveny prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s ostatními změnami týkajícími se rovnocennosti a třetích zemí.

Pozměňovací návrh 291
Diogo Feio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pod podmínkou existence 
rovnocenného regulačního rámce ve třetí 
zemi a účinného přístupu správce AIF 
usazeného ve Společenství na trh této třetí 
země by mělo členským státům být 
umožněno vydat správci AIF povolení v 
souladu s ustanoveními této směrnice, 
aniž by tento správce musel mít ve 
Společenství své sídlo, a to po třech letech 
od uplynutí lhůty pro provedení. Tato 
lhůta zohledňuje skutečnost, že tito 
správci AIF a třetí země, ve které mají 
domicil, musí splnit dodatečné požadavky, 
přičemž některé z nich nejprve musí být 
stanoveny prováděcími opatřeními.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tříleté období, po které správci AIF se sídlem ve třetí zemi nemohou obdržet povolení 
k nabízení svých fondů v EU, by mělo být zrušeno, neboť původní znění představuje 
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protekcionistickou překážku.

Pozměňovací návrh 292
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je nutné vyjasnit pravomoci a 
povinnosti příslušných orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice a 
posílit mechanismy potřebné k zajištění 
nezbytné úrovně přeshraniční spolupráce v 
oblasti dohledu.

(22) Je nutné vyjasnit pravomoci a 
povinnosti příslušných orgánů 
odpovědných za provádění této směrnice a 
posílit mechanismy potřebné k zajištění 
nezbytné úrovně přeshraniční spolupráce v 
oblasti dohledu. V oblasti přeshraničního 
dohledu budou příslušnými orgány 
Evropský výbor pro systémová rizika a 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
(ESMA).

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o správcích AIF by měla vzít v potaz nový evropský rámec dohledu.

Pozměňovací návrh 293
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Relativní význam činností správců
AIF na některých finančních trzích, 
zejména v případech, kdy AIF, které 
spravují, nemají hmotný zájem na 
podkladových produktech nebo nástrojích, 
ze kterých uvedené trhy čerpají, by za 
určitých okolností mohl bránit účinnému 
fungování těchto trhů. Například by to 
mohlo způsobit přemíru volatility těchto 
trhů nebo ovlivnit správné oceňování 

(23) Relativní význam činností AIF na 
některých finančních trzích, zejména v 
případech, kdy tyto AIF nemají hmotný 
zájem na podkladových produktech nebo 
nástrojích, ze kterých uvedené trhy čerpají, 
by za určitých okolností mohl bránit 
účinnému fungování těchto trhů. Například 
by to mohlo způsobit přemíru volatility 
těchto trhů nebo ovlivnit správné 
oceňování nástrojů na nich 
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nástrojů na nich obchodovaných. Je proto 
nezbytné zajistit, aby příslušné orgány 
měly pravomoci nezbytné ke sledování 
činností správců AIF na těchto trzích a k 
zásahu za těch okolností, kdy by bylo 
nutné chránit jejich řádné fungování.

obchodovaných. Je proto nezbytné zajistit, 
aby příslušné orgány měly pravomoci 
nezbytné ke sledování činností správců 
AIF na těchto trzích a k zásahu za těch 
okolností, kdy by bylo nutné chránit jejich 
řádné fungování. Je třeba omezit účast 
AIF na trhu s komoditami. Zejména je 
nezbytně nutné zakázat působení AIF na 
trhu Unie se zemědělskými komoditami. 
Komise by měla zajistit, aby se požadavky 
vztahující se na AIF, které byly 
investovány do trhu s komoditami, 
uplatnily na všechny fondy usazené v Unii 
či ve třetích zemích, které realizují takové 
investice, aniž by měly hmotný zájem na 
daných produktech nebo nástrojích.

Or. en

Odůvodnění

Trh s komoditami je třeba chránit před spekulativními fondy.

Pozměňovací návrh 294
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly stanovit 
pravidla postihů pro případ porušení této 
směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto 
postihy by měly být účinné, přiměřené a 
odrazující.

(24) Členské státy by měly na základě 
pokynů vydaných orgánem ESMA 
stanovit pravidla postihů pro případ 
porušení této směrnice a zajistit jejich 
uplatňování. Tyto postihy by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Sankce musí být v rámci Společenství konzistentní, a měly by být tudíž vypracovány v souladu 
s pokyny vydanými orgánem ESMA.
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Pozměňovací návrh 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Tato směrnice by měla pro každý 
AIF, na nějž se vztahuje tato směrnice, 
stanovit jediného správce AIF, který bude 
odpovědný za soulad s požadavky této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jednoznačné, že podle této směrnice by měl být pro jeden AIF povolen pouze 
jeden správce.

Pozměňovací návrh 296
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Opatření nezbytná k provedení této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jde o vhodné znění v souladu s novými postupy projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 297
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto 
směrnicí, mohou uplatnit své právo na 
zacházení jako se správci AIF, na které se 
vztahuje tato směrnice. Účelem těchto 
opatření je také stanovit kritéria, která 
příslušné orgány použijí při posuzování 
toho, zda správci AIF plní své povinnosti, 
pokud jde o jejich výkon činnosti, druh 
střetu zájmů, které musí správci AIF 
identifikovat, a rovněž přiměřené kroky, 
které by správci AIF měli přijmout v rámci 
vnitřních a organizačních postupů s cílem 
určit, odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF 
uplatnit, v závislosti na rizicích, která 
správci AIF vznikají jménem jím 
spravovaného AIF, a rovněž opatření 
nezbytná k tomu, aby správce AIF mohl 
řídit určitá rizika spojená s krátkým 
prodejem, včetně příslušných omezení, 
která mohou být potřebná k ochraně AIF 
před vystavením nadměrnému riziku. 
Jejich účelem je stanovit požadavky této 
směrnice na řízení likvidity, a zejména 
požadavky na minimální likviditu AIF.
Jejich účelem je vymezit požadavky, které 
musí původci sekuritizačních nástrojů 
splnit, aby správci AIF bylo umožněno 
investovat do těchto nástrojů vydaných po 
1. lednu 2011. Jejich účelem je také 
vymezit požadavky, které musí správci 
AIF splnit, když investují do těchto 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je také stanovit 
kritéria, která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit a 
sdělovat střety zájmů. Jejich účelem by 
mělo být vymezení požadavků, které musí 
původci sekuritizačních nástrojů splnit, aby 
správci AIF bylo umožněno investovat do 
těchto nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. 
Jejich účelem by mělo být také vymezení 
požadavků, které musí správci AIF splnit, 
když investují do těchto sekuritizačních 
nástrojů. Jejich účelem by mělo být rovněž 
stanovení kritérií, na jejichž základě lze 
proces oceňování považovat za nezávislý
ve smyslu této směrnice. Jejich účelem by 
mělo být rovněž stanovení podmínek, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem by dále 
mělo být stanovení obsahu a formy výroční 
zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovit informační povinnosti správců 
AIF vůči investorům a požadavky na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Jejich účelem by 
mělo být také stanovení způsobů, obsahu a 
četnosti výměny informací týkajících se 
správců AIF mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF a 
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sekuritizačních nástrojů. Jejich účelem je
rovněž stanovit kritéria, na jejichž základě 
lze oceňovatele považovat za nezávislého
ve smyslu této směrnice. Účelem je dále 
stanovit podmínky, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, a 
podmínky, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem je
dále stanovit obsah a formu výroční 
zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovit informační povinnosti správců 
AIF vůči investorům a požadavky na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem je také 
stanovit informační povinnost uloženou 
správcům AIF, pokud jde o pákový efekt, 
a četnost podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací 
investorům. Účelem je stanovit omezení 
míry pákového efektu, který mohou 
správci AIF při správě AIF využít. Účelem 
je určit podrobný obsah a způsob, kterým 
by správci nabývající rozhodujícího vlivu 
v subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit 
druhy omezení nebo podmínek, které 
mohou být uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je 
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 

jinými příslušnými orgány, pokud mohou 
správci AIF jednotlivě nebo spolu s jinými 
správci AIF mít vliv na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a řádné 
fungování trhů. Jejich účelem by mělo být 
stanovení postupů pro ověřování na místě a 
šetření.
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přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s navrženými změnami legislativního textu.

Pozměňovací návrh 298
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto 
směrnicí, mohou uplatnit své právo na 
zacházení jako se správci AIF, na které se 
vztahuje tato směrnice. Účelem těchto 
opatření je také stanovit kritéria, která 
příslušné orgány použijí při posuzování 
toho, zda správci AIF plní své povinnosti, 
pokud jde o jejich výkon činnosti, druh 
střetu zájmů, které musí správci AIF 
identifikovat, a rovněž přiměřené kroky, 
které by správci AIF měli přijmout v rámci 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je stanovit kritéria, 
která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit a 
sdělovat střety zájmů. Jejich účelem by 
také mělo být stanovení požadavků na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF. 



PE439.111v02-00 132/152 AM\804881CS.doc

CS

vnitřních a organizačních postupů s cílem 
určit, odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je 
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za kterých 
by správce již nemohl být považován za 
správce AIF v případě nadměrného 
pověření. Účelem je dále stanovit obsah a 
formu výroční zprávy, kterou musí správci 
AIF zpřístupnit u každého AIF, který 
spravují, a stanovit informační povinnosti 
správců AIF vůči investorům a požadavky
na podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem je také 
stanovit informační povinnost uloženou 
správcům AIF, pokud jde o pákový efekt, a 
četnost podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem je stanovit omezení míry pákového 
efektu, který mohou správci AIF při správě 
AIF využít. Účelem je určit podrobný 
obsah a způsob, kterým by správci 
nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 

Jejich účelem by také mělo být stanovení
systémů řízení likvidity a postupů, které 
mají správci AIF uplatnit. Jejich účelem 
by mělo být také vymezení požadavků, které 
musí původci sekuritizačních nástrojů 
splnit, aby správci AIF bylo umožněno 
investovat do těchto nástrojů vydaných po 
1. lednu 2011. Jejich účelem by mělo být
také vymezení požadavků, které musí 
správci AIF splnit, když investují do těchto 
sekuritizačních nástrojů. Jejich účelem by 
rovněž mělo být stanovení postupů pro 
řádné ocenění aktiv a akcií nebo 
podílových jednotek AIF. Jejich účelem 
by také mělo být, pokud jde o depozitáře, 
stanovení způsobů administrace plateb 
prostřednictvím různých účtů, definice 
úschovy, včetně způsobů uložení 
finančních nástrojů a nároků v nich na 
různé účty, určení, kdy lze finanční 
nástroje nebo nároky uchovat či udržovat, 
kdy podléhají běžným obchodním 
systémům a kdy dochází ke ztrátě 
finančních nástrojů nebo nároků v nich, 
stanovení povinností depozitářů v oblasti 
dohledu, podmínek upravujících pověření 
jiné osoby, včetně povinností depozitářů, 
pokud jde o náležitou péči a nezbytnost 
dohod o spolupráci s ostatními 
jurisdikcemi, a podmínek pro schválení 
depozitářů, včetně posouzení, zda je 
depozitář schopen poskytnout dostatečné 
finanční a profesionální záruky pro výkon 
příslušných funkcí depozitáře a plnění 
z nich vyplývajících závazků. Účelem by
dále mělo být stanovení podmínek, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínek, za kterých 
by správce již nemohl být považován za 
správce AIF v případě nadměrného 
pověření. Účelem by dále mělo být 
stanovení obsahu a formy výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit u 
každého AIF, který spravují, a stanovení
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavků na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem by také mělo být stanovení
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povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit 
druhy omezení nebo podmínek, které 
mohou být uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je 
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

informační povinnosti uložené správcům 
AIF, zejména pokud jde o pákový efekt, a 
četnosti podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Jejich účelem by také mělo být stanovení, 
kdy se má za to, že pákový efekt je 
využíván systematicky. Jejich účelem by 
také mělo být stanovení zásad, jimiž by se 
příslušné orgány měly řídit, zvažují-li 
uplatnění omezení míry pákového efektu.
Jejich účelem by mělo být také stanovení
způsobů, obsahu a četnosti výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem by mělo být stanovení 
postupů pro ověřování na místě a šetření.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o nezbytné změny pro uvedení v soulad s návrhy. (Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 299
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto 
směrnicí, mohou uplatnit své právo na 
zacházení jako se správci AIF, na které se 
vztahuje tato směrnice. Účelem těchto
opatření je také stanovit kritéria, která 
příslušné orgány použijí při posuzování 
toho, zda správci AIF plní své povinnosti, 
pokud jde o jejich výkon činnosti, druh 
střetu zájmů, které musí správci AIF 
identifikovat, a rovněž přiměřené kroky, 
které by správci AIF měli přijmout v rámci 
vnitřních a organizačních postupů s cílem 
určit, odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je 
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby 
správci AIF bylo umožněno investovat do 
těchto nástrojů vydaných po 1. lednu 
2011. Jejich účelem je také vymezit 
požadavky, které musí správci AIF splnit, 
když investují do těchto sekuritizačních 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je také stanovit 
kritéria, která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit a 
sdělovat střety zájmů. Jejich účelem by 
také mělo být stanovení situací, kdy není 
třeba oddělit řízení rizik, a požadavků na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF. 
Jejich účelem by mělo být rovněž stanovení 
požadavků této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavků na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem by
mělo být rovněž stanovení kritérií, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem by dále mělo být stanovení
podmínek, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, a 
podmínek, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem by
dále mělo být stanovení obsahu a formy
výroční zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovení informačních povinností správců 
AIF vůči investorům a požadavků na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem by také mělo 
být stanovení informační povinnosti
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nástrojů. Jejich účelem je rovněž stanovit
kritéria, na jejichž základě lze oceňovatele 
považovat za nezávislého ve smyslu této 
směrnice. Účelem je dále stanovit
podmínky, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, a 
podmínky, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem je
dále stanovit obsah a formu výroční 
zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovit informační povinnosti správců AIF 
vůči investorům a požadavky na podávání 
zpráv příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem je také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 
informací investorům. Účelem je stanovit 
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem je určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta a 
nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem a 
jejich příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit 
druhy omezení nebo podmínek, které 
mohou být uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je 
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 

uložené správcům AIF, pokud jde o pákový 
efekt, a četnosti podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem by také mělo být určení
podrobného obsahu a způsobu, kterým by 
správci nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem by mělo být 
také stanovení způsobů, obsahu a četnosti
výměny informací týkajících se správců 
AIF mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a jinými 
příslušnými orgány, pokud mohou správci 
AIF jednotlivě nebo spolu s jinými správci 
AIF mít vliv na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a řádné 
fungování trhů. Jejich účelem by mělo být 
stanovení postupů pro ověřování na místě a 
šetření.
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který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny vyplývají z předchozích pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 300
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto 
směrnicí, mohou uplatnit své právo na 
zacházení jako se správci AIF, na které se 
vztahuje tato směrnice. Účelem těchto
opatření je také stanovit kritéria, která 
příslušné orgány použijí při posuzování 
toho, zda správci AIF plní své povinnosti, 
pokud jde o jejich výkon činnosti, druh 
střetu zájmů, které musí správci AIF 
identifikovat, a rovněž přiměřené kroky, 
které by správci AIF měli přijmout v rámci 
vnitřních a organizačních postupů s cílem 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je také stanovit 
kritéria, která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit a 
sdělovat střety zájmů. Jejich účelem by 
mělo být rovněž stanovení požadavků na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytných k tomu, aby 
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určit, odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za kterých 
by správce již nemohl být považován za 
správce AIF v případě nadměrného 
pověření. Účelem je dále stanovit obsah a 
formu výroční zprávy, kterou musí správci 
AIF zpřístupnit u každého AIF, který 
spravují, a stanovit informační povinnosti
správců AIF vůči investorům a požadavky
na podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem je také 
stanovit informační povinnost uloženou 
správcům AIF, pokud jde o pákový efekt, a 
četnost podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem je stanovit omezení míry pákového 
efektu, který mohou správci AIF při správě 
AIF využít. Účelem je určit podrobný
obsah a způsob, kterým by správci
nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 

správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem by mělo 
být rovněž stanovení požadavků této 
směrnice na řízení likvidity, a zejména 
požadavků na minimální likviditu AIF. 
Jejich účelem by mělo být také vymezení 
požadavků, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby AIF 
bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem by mělo být také vymezení 
požadavků, které musí AIF splnit, když 
investují do těchto sekuritizačních nástrojů. 
Jejich účelem by mělo být rovněž stanovení 
kritérií, na jejichž základě lze oceňovatele 
považovat za nezávislého ve smyslu této 
směrnice. Účelem by dále mělo být 
stanovení podmínek, za kterých by mělo 
být schváleno pověření funkcí správce 
AIF, a podmínek, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem by
dále mělo být stanovení obsahu a formy
výroční zprávy, kterou musí AIF 
zpřístupnit, a stanovení informačních
povinností správců AIF vůči investorům 
a požadavků na podávání zpráv příslušným 
orgánům a rovněž jejich četnost. Účelem 
by také mělo být stanovení informační 
povinnosti uložené AIF, pokud jde o 
pákový efekt, a četnosti podávání zpráv 
příslušným orgánům a podávání informací 
investorům. Účelem by také mělo být
stanovení omezení míry pákového efektu, 
který mohou AIF využít. Účelem by také 
mělo být určení podrobného obsahu a 
způsobu, kterým by AIF nabývající 
rozhodujícího vlivu v subjektech emitenta 
a nekótovaných společnostech měly splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem a 
jejich příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem by také mělo 
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nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

být určení druhů omezení nebo podmínek, 
které mohou být uloženy v rámci nabízení 
AIF profesionálním investorům v 
domovském členském státě správce AIF. 
Účelem by také mělo být stanovení
obecných kritérií pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a pro účely 
povolení AIF usazených ve třetích zemích 
stanovení obecných kritérií pro posouzení
efektivní daňové a obezřetnostní 
spolupráce. Účelem by také mělo být
stanovení obecných kritérií pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF z Unie účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje Unie. 
Jejich účelem by mělo být také stanovení
způsobů, obsahu a četnosti výměny 
informací týkajících se AIF a správců AIF 
mezi Evropským výborem pro systémová 
rizika (ESRB), Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) a příslušnými 
orgány domovského členského státu AIF a 
správce AIF a jinými příslušnými orgány, 
pokud mohou AIF a správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů.
Jejich účelem by mělo být stanovení 
postupů pro ověřování na místě a šetření.

Or. en

Odůvodnění

Jde o konzistentnost s předchozími pozměňovacími návrhy.



AM\804881CS.doc 139/152 PE439.111v02-00

CS

Pozměňovací návrh 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu by
Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto 
směrnicí, mohou uplatnit své právo na 
zacházení jako se správci AIF, na které se 
vztahuje tato směrnice. Účelem těchto 
opatření je také stanovit kritéria, která 
příslušné orgány použijí při posuzování 
toho, zda správci AIF plní své povinnosti, 
pokud jde o jejich výkon činnosti, druh 
střetu zájmů, které musí správci AIF 
identifikovat, a rovněž přiměřené kroky, 
které by správci AIF měli přijmout v rámci 
vnitřních a organizačních postupů s cílem 
určit, odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je stanovit kritéria, 
která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřené kroky, které by správci AIF měli 
přijmout v rámci vnitřních a organizačních 
postupů s cílem určit, odvrátit, řídit a 
sdělovat střety zájmů. Jejich účelem by 
také mělo být stanovení zásad, jež mají 
dodržovat správci AIF při svých politikách 
a postupech odměňování. Jejich účelem by 
mělo být rovněž stanovení požadavků na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytných k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem by mělo 
být rovněž stanovení požadavků této 
směrnice na řízení likvidity, a zejména 
požadavků na minimální likviditu AIF. 
Jejich účelem by mělo být také vymezení 
požadavků, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem by mělo být také vymezení 
požadavků, které musí správci AIF splnit, 
když investují do těchto sekuritizačních 
nástrojů. Jejich účelem by také mělo být 
stanovení požadavků týkajících se 
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účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za kterých 
by správce již nemohl být považován za 
správce AIF v případě nadměrného 
pověření. Účelem je dále stanovit obsah a 
formu výroční zprávy, kterou musí správci 
AIF zpřístupnit u každého AIF, který 
spravují, a stanovit informační povinnosti
správců AIF vůči investorům a požadavky
na podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem je také 
stanovit informační povinnost uloženou
správcům AIF, pokud jde o pákový efekt, a 
četnost podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem je stanovit omezení míry pákového 
efektu, který mohou správci AIF při správě 
AIF využít. Účelem je určit podrobný
obsah a způsob, kterým by správci 
nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 

počáteční a průběžné výše kapitálu 
správců AIF. Jejich účelem by mělo být 
rovněž stanovení kritérií, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem by dále mělo být stanovení
podmínek, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, a 
podmínek, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem by
dále mělo být stanovení obsahu a formy
výroční zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovení informačních povinností správců 
AIF vůči investorům a požadavků na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem by také mělo 
být stanovení informační povinnosti
uložené správcům AIF, pokud jde o pákový 
efekt, a četnosti podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem by také mělo být stanovení
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem by také mělo být určení
podrobného obsahu a způsobu, kterým by 
správci nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem by také mělo 
být stanovení podrobného obsahu 
prohlášení, jež mají být předložena ve 
spojitosti se získaným přínosem. Jejich 
účelem by také mělo být určení druhů
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem by
také mělo být stanovení obecných kritérií
pro posouzení rovnocennosti oceňovacích 
norem třetích zemí, je-li oceňovatel usazen 
ve třetí zemi, rovnocennosti právních 
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který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

předpisů třetích zemí, pokud jde o 
depozitáře, a rovnocennosti 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu pro účely povolení správců AIF 
usazených ve třetích zemích. Účelem by 
také mělo být stanovení obecných kritérií
pro posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF z Unie účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje Unie. 
Jejich účelem by mělo být také stanovení
způsobů, obsahu a četnosti výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem by mělo být stanovení 
postupů pro ověřování na místě a šetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu by 
Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí, 
mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Účelem těchto opatření je
také stanovit kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci nezbytné pro provedení této 
směrnice, v souladu s článkem 290 
Smlouvy, jejichž účelem je určení postupů, 
podle kterých správci AIF spravující 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
nedosahují prahové hodnoty stanovené 
touto směrnicí, mohou uplatnit své právo 
na zacházení jako se správci AIF, na které 
se vztahuje tato směrnice. Účelem těchto 
aktů by mělo být také stanovení kritérií, 
která příslušné orgány použijí při 
posuzování toho, zda správci AIF plní své 
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o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, a 
rovněž přiměřené kroky, které by správci 
AIF měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem je dále 
stanovit obsah a formu výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit u 
každého AIF, který spravují, a stanovit 
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavky na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem je také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 
informací investorům. Účelem je stanovit
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 

povinnosti, pokud jde o jejich výkon 
činnosti, druh střetu zájmů, které musí 
správci AIF identifikovat, a rovněž 
přiměřených kroků, které by správci AIF 
měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem by mělo být rovněž stanovení 
požadavků na řízení rizik, které má správce 
AIF uplatnit, v závislosti na rizicích, která 
správci AIF vznikají jménem jím 
spravovaného AIF, a rovněž opatření 
nezbytných k tomu, aby správce AIF mohl 
řídit určitá rizika spojená s krátkým 
prodejem, včetně příslušných omezení, 
která mohou být potřebná k ochraně AIF 
před vystavením nadměrnému riziku. 
Jejich účelem by mělo být rovněž stanovení 
požadavků této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem by 
mělo být také vymezení požadavků, které 
musí původci sekuritizačních nástrojů 
splnit, aby správci AIF bylo umožněno 
investovat do těchto nástrojů vydaných po 
1. lednu 2011. Jejich účelem by mělo být
také vymezení požadavků, které musí 
správci AIF splnit, když investují do těchto 
sekuritizačních nástrojů. Jejich účelem by 
mělo být rovněž stanovení podmínek, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem by dále 
mělo být stanovení obsahu a formy výroční 
zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovit informační povinnosti správců 
AIF vůči investorům a požadavky na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem by mělo být
také stanovení informační povinnosti
uložené správcům AIF, pokud jde o pákový 
efekt, a četnosti podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem by také mělo být stanovení
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem by také mělo být určení
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Účelem je určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta a 
nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem a 
jejich příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

podrobného obsahu a způsobu, kterým by 
správci nabývající rozhodujícího vlivu v
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem by také mělo 
být určení druhů omezení nebo podmínek, 
které mohou být uloženy v rámci nabízení 
AIF profesionálním investorům v 
domovském členském státě správce AIF. 
Účelem by také mělo být stanovení
obecných kritérií pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem by také mělo být stanovení
obecných kritérií pro posuzování, zda třetí 
země umožňují správcům AIF z Unie
účinný přístup na trh srovnatelný 
s přístupem, který správcům AIF z těchto 
třetích zemí umožňuje Unie. Jejich účelem 
by mělo být také stanovení způsobů, 
obsahu a četnosti výměny informací 
týkajících se správců AIF mezi příslušnými 
orgány domovského členského státu 
správce AIF a jinými příslušnými orgány, 
pokud mohou správci AIF jednotlivě nebo 
spolu s jinými správci AIF mít vliv na 
stabilitu systémově důležitých finančních 
institucí a řádné fungování trhů. Jejich 
účelem by mělo být stanovení postupů pro 
ověřování na místě a šetření.

Or. en

Odůvodnění

Oceňování jsou již v současnosti v případě nutnosti prováděna nezávislými odborníky, pokud 
to okolnosti vyžadují. Požadavek na stoprocentně nezávislé oceňování zvýší náklady fondů a 
sníží výnosy investorů.
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Pozměňovací návrh 303
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí, 
mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Účelem těchto opatření je
také stanovit kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 
o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, a 
rovněž přiměřené kroky, které by správci 
AIF měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 

(27) Komise by měla být zmocněna 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
zejména ty, které jsou nezbytné pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout akty
k určení postupů, podle kterých správci 
AIF spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené touto směrnicí, mohou 
uplatnit své právo na zacházení jako se 
správci AIF, na které se vztahuje tato 
směrnice. Účelem těchto aktů by mělo být
také stanovení kritérií, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 
o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, a 
rovněž přiměřených kroků, které by správci 
AIF měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem by mělo být stanovení 
požadavků na řízení rizik, které má správce 
AIF uplatnit, v závislosti na rizicích, která 
správci AIF vznikají jménem jím 
spravovaného AIF, a rovněž opatření 
nezbytná k tomu, aby správce AIF mohl 
řídit určitá rizika spojená s krátkým 
prodejem, včetně příslušných omezení, 
která mohou být potřebná k ochraně AIF 
před vystavením nadměrnému riziku. 
Jejich účelem by mělo být rovněž stanovení 
požadavků této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavků na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem by 
mělo být také vymezení požadavků, které 
musí původci sekuritizačních nástrojů 
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musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za kterých 
by správce již nemohl být považován za 
správce AIF v případě nadměrného 
pověření. Účelem je dále stanovit obsah a 
formu výroční zprávy, kterou musí správci 
AIF zpřístupnit u každého AIF, který 
spravují, a stanovit informační povinnosti
správců AIF vůči investorům a požadavky
na podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem je také 
stanovit informační povinnost uloženou
správcům AIF, pokud jde o pákový efekt, a 
četnost podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem je stanovit omezení míry pákového 
efektu, který mohou správci AIF při správě 
AIF využít. Účelem je určit podrobný
obsah a způsob, kterým by správci 
nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 

splnit, aby správci AIF bylo umožněno 
investovat do těchto nástrojů vydaných po 
1. lednu 2011. Jejich účelem by mělo být
také vymezení požadavků, které musí 
správci AIF splnit, když investují do těchto 
sekuritizačních nástrojů. Jejich účelem by
mělo být rovněž stanovení kritérií, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem by dále mělo být stanovení
podmínek, za kterých by mělo být 
schváleno pověření funkcí správce AIF, a 
podmínek, za kterých by správce již 
nemohl být považován za správce AIF v 
případě nadměrného pověření. Účelem by
dále mělo být stanovení obsahu a formy
výroční zprávy, kterou musí správci AIF 
zpřístupnit u každého AIF, který spravují, a 
stanovení informačních povinností správců 
AIF vůči investorům a požadavků na 
podávání zpráv příslušným orgánům a 
rovněž jejich četnost. Účelem by také mělo 
být stanovení informační povinnosti
uložené správcům AIF, pokud jde o pákový 
efekt, a četnosti podávání zpráv příslušným 
orgánům a podávání informací investorům. 
Účelem by také mělo být stanovení
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem by také mělo být určení
podrobného obsahu a způsobu, kterým by 
správci nabývající rozhodujícího vlivu v 
subjektech emitenta a nekótovaných 
společnostech měli splnit svou informační 
povinnost vůči subjektům emitenta a 
nekótovaným společnostem a jejich 
příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem by také mělo 
být určení druhů omezení nebo podmínek, 
které mohou být uloženy v rámci nabízení 
AIF profesionálním investorům v 
domovském členském státě správce AIF. 
Účelem by také mělo být stanovení
obecných kritérií pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
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správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem by také mělo být stanovení
obecných kritérií pro posuzování, zda třetí 
země umožňují správcům AIF z Unie
účinný přístup na trh srovnatelný 
s přístupem, který správcům AIF z těchto 
třetích zemí umožňuje Unie. Jejich účelem 
by mělo být také stanovení způsobů, 
obsahu a četnosti výměny informací 
týkajících se správců AIF mezi příslušnými 
orgány domovského členského státu 
správce AIF a jinými příslušnými orgány, 
pokud mohou správci AIF jednotlivě nebo 
spolu s jinými správci AIF mít vliv na 
stabilitu systémově důležitých finančních 
institucí a řádné fungování trhů. Jejich 
účelem by mělo být stanovení postupů pro 
ověřování na místě a šetření. Jejich účelem 
by také mělo být uvedení, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům platným v Unii, 
je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi. 
Účelem by také mělo být uvedení, že 
právní předpisy týkající se depozitářů 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem by také mělo být 
uvedení, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF konkrétní třetí 
země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem by dále mělo být uvedení, zda 
konkrétní třetí země umožňuje správcům 
AIF z Unie účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje Unie. 
Účelem by také mělo být stanovení 
standardních vzorů oznámení a osvědčení 
a stanovení postupu pro výměnu 
informací mezi příslušnými orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Bude-li tento článek zachován v plném znění, jde o vhodné znění v souladu s novými postupy 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 304
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V zájmu zajištění rovných podmínek 
mezi správci AIF, úvěrovými institucemi a 
dalšími účastníky na trhu by Komise měla 
provést revizi směrnice 2009/.../ES, jíž by 
zavedla požadavky týkající se uchovávání 
údajů a kvalitativní požadavky pro 
SKIPCP, investují-li do produktů 
sekuritizace.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky ohledně uchovávání údajů a kvalitativní požadavky týkající se produktů 
sekuritizace by se rovněž měly vztahovat na SKIPCP, aby se předešlo nerovným podmínkám. 

Pozměňovací návrh 305
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 

vypouští se
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uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit 
standardní vzory oznámení a osvědčení a 
stanovit postup pro výměnu informací 
mezi příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Jde o vhodnou změnu s ohledem na nové postupy projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 

(28) Jelikož tyto akty mají obecný význam 
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním 
o nové jiné než podstatné prvky, musejí být 
přijaty postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy. Opatření, která nespadají pod 
výše uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 



AM\804881CS.doc 149/152 PE439.111v02-00

CS

uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit standardní 
vzory oznámení a osvědčení a stanovit 
postup pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES. Tato 
opatření by měla stanovit standardní vzory 
oznámení a osvědčení a stanovit postup pro 
výměnu informací mezi příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s navrženými změnami legislativního textu.

Pozměňovací návrh 307
Syed Kamall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 

(28) Jelikož tyto akty mají obecný význam 
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním 
o nové jiné než podstatné prvky, musejí být 
přijaty postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy. Opatření, která nespadají pod 
výše uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
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uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit standardní 
vzory oznámení a osvědčení a stanovit 
postup pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.  Tato 
opatření by měla stanovit standardní vzory 
oznámení a osvědčení a stanovit postup pro 
výměnu informací mezi příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny vyplývají z předchozích pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh 308
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 

(28) Jelikož tyto akty mají obecný význam 
a jejich účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním 
o nové jiné než podstatné prvky, musejí být 
přijaty regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 290 Smlouvy. 
Opatření, která nespadají pod výše 
uvedenou kategorii, by měla podléhat 



AM\804881CS.doc 151/152 PE439.111v02-00

CS

uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici.
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit
standardní vzory oznámení a osvědčení a 
stanovit postup pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES. Tato
opatření by měla uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným v
Unii, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi. 
Jejich účelem by také mělo být uvedení, že 
právní předpisy týkající se depozitářů 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem by také mělo být 
stanovení standardních vzorů oznámení a 
osvědčení a stanovení postupu pro výměnu 
informací mezi příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Jde o konzistentnost s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k tomu, že cílů opatření, 
která mají být přijata, zejména zajistit 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
investorů stanovením společného rámce 
pro povolování správců AIF a dohled nad 
nimi, nemůže být uspokojivým způsobem 
dosaženo členskými státy, jak dokládají 
nedostatky stávajících vnitrostátních 

(29) Vzhledem k tomu, že cílů opatření, 
která mají být přijata, zejména zajistit 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
investorů stanovením společného rámce 
pro povolování správců AIF a dohled nad 
nimi, nemůže být uspokojivým způsobem 
dosaženo členskými státy, jak dokládají 
nedostatky stávajících vnitrostátních 
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právních předpisů a dohledu nad těmito 
subjekty, a může jich tudíž být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou v 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

právních předpisů a dohledu nad těmito 
subjekty, a může jich tudíž být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, měla by Unie
oprávnit orgán ESMA, aby vystupoval 
jako agentura pro ochranu investorů, jež 
bude vydávat osvědčení novým finančním 
produktům a monitorovat jejich vývoj. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné k dosažení těchto cílů,

Or. en

Odůvodnění

Je naléhavě nutné zavést na evropské úrovni agenturu pro ochranu investorů, která by 
vydávala osvědčení finančním produktům před jejich uvedením na trh a zařazovala je do 
kategorií v závislosti na úrovni rizika, které představují. Tuto funkci by měl zastávat orgán 
ESMA.


