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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Bernd Lange

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

o alternatívnych investičných fondoch
a správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

Or. en

Odôvodnenie

Právne treba upraviť aj samotný produkt „alternatívny investičný fond“. Ak sa popri 
správcoch zahrnú aj fondy, obsiahne sa vplyv činnosti správcov fondov na finančných trhoch 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Pascal Canfin

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

o alternatívnych investičných fondoch
a správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala tak na správcov (SAIF), ako aj na samotné fondy 
(AIF). Bez požiadaviek na fondy nemožno náležite riadiť systémové riziko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Jürgen Klute

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

o alternatívnych investičných fondoch
a správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

Or. en

Odôvodnenie

Právne treba upraviť aj samotný produkt „alternatívny investičný fond“. Ak sa popri 
správcoch zahrnú aj fondy, obsiahne sa vplyv činnosti správcov fondov na finančných trhoch 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Othmar Karas

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o alternatívnych investičných fondoch
a správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala zahŕňať samotný produkt „alternatívne investovanie“. Takýto prístup 
zodpovedá logike založenej na včasnej identifikácii finančných transakcií, ktoré by mohli 
predstavovať systémové riziko. Na to nepostačuje regulovať len metódy uvádzania na trh 
a správcov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Sharon Bowles

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2004/39/ES 

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmeny vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy už táto smernica nie je vhodným 
nástrojom na zmenu a doplnenie smernice o PKIPCP, a preto by sa mala z názvu 
predkladanej smernice vyňať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES

o správcoch alternatívnych investičných 
fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2004/39/ES, 2009/…/ES 
a 2003/6/ES

Or. en

Odôvodnenie

Názov smernice by sa mal upraviť podľa zmeny v smernici 2003/6/ES o zneužívaní trhu, ktorá 
sa týka predaja nakrátko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Správcovia alternatívnych investičných 
fondov (ďalej len „AIFS“) zodpovedajú za 
riadenie značného objemu investovaných 
aktív v Európe, podieľajú sa na veľkom 
množstve obchodov na trhoch s finančnými 
nástrojmi a môžu mať významný vplyv na 
trhy a na spoločnosti, do ktorých investujú.

(1) Alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“) a správcovia alternatívnych 
investičných fondov (ďalej len „SAIF“) 
zodpovedajú za značný objem
investovaných aktív v Európe, podieľajú sa 
na veľkom množstve obchodov na trhoch 
s finančnými nástrojmi a môžu mať 
významný vplyv na trhy a na spoločnosti, 
do ktorých investujú.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala tak na správcov (SAIF), ako aj na samotné fondy 
(AIF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vedúci politickí predstavitelia EÚ 
v septembri 2009 krátko pred samitom 
G20 v Pittsburghu dôrazne vyzvali 
na prijatie pravidiel upravujúcich každý 
produkt, každé miesto obchodovania 
a každú finančnú inštitúciu.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vplyv AIFS na trhy, na ktorých 
pôsobia, je vo veľkej miere priaznivý, ale 
finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
AIFS môžu slúžiť aj na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme. 
Nekoordinované vnútroštátne reakcie na 
tieto riziká sťažujú efektívne riadenie 
týchto rizík. Cieľom tejto smernice je preto 
ustanoviť spoločné požiadavky upravujúce 
udeľovanie povolenia pre AIFS a dohľad 
nad nimi v záujme zabezpečenia 
jednotného prístupu k súvisiacim rizikám 
a ich vplyvu na investorov a trhy 
v Spoločenstve.

(2) Finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
SAIF môžu slúžiť na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme 
a v hospodárstve. Nekoordinované 
vnútroštátne reakcie na tieto riziká sťažujú 
efektívne riadenie týchto rizík. Cieľom 
tejto smernice je preto ustanoviť spoločné 
požiadavky upravujúce udeľovanie 
povolenia pre SAIF a dohľad nad nimi 
v záujme zabezpečenia jednotného prístupu 
k súvisiacim rizikám a ich vplyvu na 
investorov a trhy v Únii. Regulačné 
opatrenia by sa principiálne mali stanoviť 
so zreteľom na dlhodobo udržateľný rast 
a podporu sociálnej súdržnosti. Takáto 
regulácia by mala riešiť otázku ochrany 
spotrebiteľov a investorov, ako aj otázku 
trhovej integrity a stability, mala by 
zamedziť systémovým rizikám a zaoberať 
sa problematikou sociálnych externalít.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že celkový vplyv SAIF na trhy alebo na hospodárstvo 
vo všeobecnosti je priaznivý. Kríza naopak poukázala na to, že hedgeové fondy môžu na trhu 
zohrať negatívnu úlohu a že spoločnosti v majetku fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií nesú vyššie riziko zlyhania v dôsledku akvizičného dlhu, ktorý 
musia splatiť.



PE439.111v02-00 8/154 AM\804881SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vplyv AIFS na trhy, na ktorých 
pôsobia, je vo veľkej miere priaznivý, ale 
finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
AIFS môžu slúžiť aj na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme. 
Nekoordinované vnútroštátne reakcie na 
tieto riziká sťažujú efektívne riadenie 
týchto rizík. Cieľom tejto smernice je preto
ustanoviť spoločné požiadavky upravujúce 
udeľovanie povolenia pre AIFS a dohľad 
nad nimi v záujme zabezpečenia 
jednotného prístupu k súvisiacim rizikám 
a ich vplyvu na investorov a trhy 
v Spoločenstve.

(2) Vplyv SAIF na trhy, na ktorých 
pôsobia, je vo veľkej miere priaznivý, ale 
finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
SAIF môžu slúžiť aj na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme 
prostredníctvom primárnych 
sprostredkovateľov ako ich protistrán.
Nekoordinované vnútroštátne reakcie na 
tieto riziká sťažujú efektívne riadenie 
týchto rizík. Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. 
júna 2006 o začatí a vykonávaní činností 
úverových inštitúcií1 a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej 
primeranosti investičných spoločností 
a úverových inštitúcií2 preto musia 
zohľadňovať potenciálne systémové riziko 
vyplývajúce z expozície voči alternatívnym 
investičným fondom (AIF). Cieľom tejto 
smernice je ustanoviť spoločné požiadavky 
upravujúce udeľovanie povolenia pre SAIF
a dohľad nad nimi v záujme zabezpečenia 
jednotného prístupu k súvisiacim rizikám 
a ich vplyvu na investorov a trhy 
v Spoločenstve.
1 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica sa nezaoberá otázkou expozície voči protistrane. Úprava odzrkadľuje potrebu 
zmeny a doplnenia smernice o kapitálových požiadavkách s cieľom zachytiť systémové riziko, 
ktoré by mohlo vzniknúť na strane primárnych sprostredkovateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vplyv AIFS na trhy, na ktorých 
pôsobia, je vo veľkej miere priaznivý, ale 
finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
AIFS môžu slúžiť aj na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme. 
Nekoordinované vnútroštátne reakcie na 
tieto riziká sťažujú efektívne riadenie 
týchto rizík. Cieľom tejto smernice je preto 
ustanoviť spoločné požiadavky upravujúce 
udeľovanie povolenia pre AIFS a dohľad 
nad nimi v záujme zabezpečenia 
jednotného prístupu k súvisiacim rizikám 
a ich vplyvu na investorov a trhy 
v Spoločenstve.

(2) Finančné ťažkosti zaznamenané 
v poslednom období ukázali, ako činnosti 
alternatívnych investičných fondov (AIF) 
a SAIF môžu slúžiť na rozšírenie alebo 
zosilnenie rizík vo finančnom systéme. 
Nekoordinované vnútroštátne reakcie na 
tieto riziká sťažujú efektívne riadenie 
týchto rizík. Cieľom tejto smernice je preto 
ustanoviť spoločné požiadavky upravujúce 
udeľovanie povolenia pre AIF a SAIF a 
dohľad nad nimi v záujme zabezpečenia 
jednotného prístupu k súvisiacim rizikám 
a ich vplyvu na investorov a trhy v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Prvé vyjadrenie sa nezakladá na žiadnom akademickom dôkaze. Ako je vysvetlené 
v odôvodnení 2, kríza preukázala, že vplyv AIF a SAIF na trhy je sporný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3)  Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie AIFS sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie AIF sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
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zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré AIFS využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na AIFS, ktoré riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
pôsobnosti smernice 2009/…/ES 
o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie), bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je AIFS zverená táto zodpovednosť. 
AIFS by na základe povolenia podľa tejto 
smernice nemal byť oprávnený riadiť 
PKIPCP v zmysle smernice 2009/…/ES.

zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré AIF využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na AIF a SAIF, ktorí nepatria do 
pôsobnosti smernice 2009/…/ES 
o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie), bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je SAIF zverená táto zodpovednosť. 
SAIF by na základe povolenia podľa tejto 
smernice nemal byť oprávnený riadiť 
PKIPCP v zmysle smernice 2009/…/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Sú to fondy (AIF), a nie správcovia (SAIF), kto vykonáva stratégie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie AIFS sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré AIFS využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na AIFS, ktoré riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie SAIF sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré SAIF využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na SAIF, ktorí riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
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pôsobnosti smernice 2009/…/ES 
o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie), bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je AIFS zverená táto zodpovednosť. 
AIFS by na základe povolenia podľa tejto 
smernice nemal byť oprávnený riadiť 
PKIPCP v zmysle smernice 2009/…/ES.

pôsobnosti smernice 2009/…/ES 
o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie), bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je SAIF zverená táto zodpovednosť, 
pokiaľ sú potenciálne systémovo 
významní. SAIF by na základe povolenia 
podľa tejto smernice nemal byť oprávnený 
riadiť PKIPCP v zmysle smernice 
2009/…/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavnou prioritou tejto smernice je zachytiť systémové riziko. S cieľom minimalizovať 
vedľajšie škody vyplývajúce z jednotného prístupu voči všetkým by mala postačovať 
požiadavka, aby sa menší SAIF registrovali a splnili požiadavky transparentnosti uvedené 
v článkoch 19 až 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie AIFS sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré AIFS využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na AIFS, ktoré riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
pôsobnosti smernice 2009/…/ES

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie SAIF sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré SAIF využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na SAIF, ktorí riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
pôsobnosti smernice Európskeho 
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o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie)1, bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je AIFS zverená táto zodpovednosť. 
AIFS by na základe povolenia podľa tejto 
smernice nemal byť oprávnený riadiť
PKIPCP v zmysle smernice 2009/…/ES.

parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 
2009 o koordinácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP) (prepracované 
znenie)1, bez ohľadu na právny alebo 
zmluvný spôsob, akým je SAIF zverená 
táto zodpovednosť. Takéto fondy môžu 
okrem iného zahŕňať hedgeové fondy, 
fondy investujúce do verejne 
neobchodovateľných akcií, fondy 
investujúce do nehnuteľností, komoditné 
fondy a infraštrukturálne fondy. SAIF by 
na základe povolenia podľa tejto smernice 
nemal byť oprávnený riadiť PKIPCP 
v zmysle smernice 2009/65/ES.

1 Ú. v. EÚ L […], […], s. […]. 1 Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie AIFS sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 

(3) Ťažkosti zaznamenané na finančných 
trhoch v poslednom období zdôraznili, že 
mnohé stratégie SAIF sú zraniteľné 
z hľadiska niektorých alebo viacerých 
závažných rizík vo vzťahu k investorom, 
iným účastníkom trhov a k trhom. 
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S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré AIFS využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na AIFS, ktoré riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
pôsobnosti smernice 2009/…/ES
o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich 
sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov 
(PKIPCP) (prepracované znenie)1, bez 
ohľadu na právny alebo zmluvný spôsob, 
akým je AIFS zverená táto zodpovednosť. 
AIFS by na základe povolenia podľa tejto 
smernice nemal byť oprávnený riadiť 
PKIPCP v zmysle smernice 2009/…/ES.

S cieľom zabezpečiť komplexný 
a všeobecný režim dohľadu je potrebné 
zriadiť rámec schopný zvládnuť tieto riziká 
s ohľadom na rozmanitosť investičných 
stratégií a metód, ktoré SAIF využívajú. 
Táto smernica by sa preto mala vzťahovať 
na SAIF, ktorí riadia a uvádzajú na trh 
všetky druhy fondov, ktoré nepatria do 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 
2009 o koordinácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa podnikov kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP) (prepracované 
znenie)1, bez ohľadu na právny alebo 
zmluvný spôsob, akým je SAIF zverená 
táto zodpovednosť. Takéto fondy môžu 
okrem iného zahŕňať hedgeové fondy, 
fondy investujúce do verejne 
neobchodovateľných akcií, fondy 
investujúce do nehnuteľností, komoditné 
fondy a infraštrukturálne fondy. SAIF by 
na základe povolenia podľa tejto smernice 
nemal byť oprávnený riadiť PKIPCP 
v zmysle smernice 2009/65/ES.

1 Ú. v. EÚ L […], […], s. […]. 1 Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Zámerom tejto smernice by malo byť 
aj vytvorenie stimulov na premiestnenie 
zahraničných fondov do EÚ, čo nielenže 
prinesie regulačné výhody a výhody 
z hľadiska ochrany investorov, ale 
umožní aj náležité zdanenie príjmov 
na úrovni správcov, fondov aj investorov.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Táto smernica nadväzuje na dohodu 
dosiahnutú v septembri 2009 na samite 
G20 v Pittsburghu, na základe ktorej sa 
majú náležite regulovať všetci aktéri, trhy 
a produkty.

Or. en

Odôvodnenie

Potvrdzuje svoju úplnú oddanosť voči záväzku G20 náležite regulovať všetkých aktérov, 
produkty a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by AIFS mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 
by primerané regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré AIFS 
riadia, a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré AIFS 
riadia.

(4) Touto smernicou sa ustanovujú 
požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým by 
SAIF mali riadiť alternatívne investičné 
fondy (ďalej len „AIF“), za ktoré 
zodpovedajú, a spôsobu, akým by sa AIF 
mali správať na finančných trhoch 
a v spoločnostiach, do ktorých investujú.

Or. en
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala tak na správcov (SAIF), ako aj na samotné fondy 
(AIF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by AIFS mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 
by primerané regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré AIFS riadia, 
a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré AIFS
riadia.

(4) Touto smernicou sa ustanovujú 
požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým by 
SAIF mali riadiť alternatívne investičné 
fondy (ďalej len „AIF“), za ktoré 
zodpovedajú. Nebolo by primerané 
regulovať štruktúru a zloženie portfólií 
AIF, ktoré SAIF riadia, ani proces 
udeľovania povolenia AIF, a bolo by 
ťažké zabezpečiť takúto rozsiahlu 
harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré SAIF
riadia.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica nereguluje samotný proces udeľovania povolení, ktorý zostáva v  kompetencii 
príslušných vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by AIFS mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by SAIF mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 
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by primerané regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré AIFS riadia, 
a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré AIFS
riadia.

by primerané regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré SAIF riadia, 
ani proces udeľovania povolenia AIF,
a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré SAIF
riadia.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže návrh smernice sa sústreďuje na reguláciu správcov AIF a nereguluje samotné AIF, 
treba ujasniť, že táto smernica sa nevzťahuje na proces udeľovania povolení pre AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by AIFS mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 
by primerané regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré AIFS riadia, 
a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré AIFS
riadia.

(4) Smernicou sa ustanovujú požiadavky 
týkajúce sa spôsobu, akým by SAIF mali 
riadiť alternatívne investičné fondy (ďalej 
len „AIF“), za ktoré zodpovedajú. Nebolo 
by jednoduché regulovať štruktúru 
a zloženie portfólií AIF, ktoré SAIF riadia, 
a bolo by ťažké zabezpečiť takúto 
rozsiahlu harmonizáciu v dôsledku veľmi 
rôznorodých druhov AIF, ktoré SAIF
riadia.

Or. en

Odôvodnenie

Otázka nespočíva v primeranosti. Regulácia fondov by nebola neprimeraná, ak sa do úvahy 
vezmú potreby regulácie preukázané finančnou krízou. Ak však regulácia správcov bude 
komplexná (vrátane otázky uvádzania fondov nečlenských krajín EÚ na trh alebo delegovania 
funkcií na subjekty mimo EÚ), bude postačovať na dosiahnutie navrhovaných cieľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) SAIF by mal byť buď externý 
správca, ktorý je právnickou osobou 
vymenovanou AIF či konajúcou v mene 
AIF, alebo by sa ako SAIF mal 
kvalifikovať samotný AIF, ak sa AIF 
spravuje sám, čo značí, že je zriadený tak, 
že rozhodnutia riadiaceho charakteru 
prijíma riadiaci orgán AIF bez 
poverovania externého subjektu. Ako 
SAIF príslušného AIF by mala byť 
oprávnená len jedna právnická osoba.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné je jasné vymedzenie, aby sa pre rozdielne štruktúry fondov umožnil vhodný SAIF. To 
sa týka obzvlášť fondov, ktoré sa spravujú samostatne, resp. interne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy alebo
štátne investičné fondy, na riadenie 
portfólií investícií v súlade oprávneniami 
udelenými investormi na základe voľného 
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úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov. 
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

uváženia pre jednotlivých klientov, ani na 
žiadnu ďalšiu formu riadenia 
individuálnych portfólií alebo správu aktív
držaných na vlastný účet úverovými
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Výnimky stanovené v tejto 
smernici by sa mali uplatňovať, ak SAIF 
trvale spĺňa podmienky, ktoré sa vzťahujú 
na tieto výnimky. Táto smernica by sa 
okrem toho nemala vzťahovať na správu 
penzijných fondov alebo inštitúcií, ktoré 
spravujú fondy na podporu sociálneho 
zabezpečenia alebo verejné penzijné 
systémy, ani na sekuritizačné nástroje.
Táto smernica by sa nemala vzťahovať 
ani na správu podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré získali povolenie 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré sú uvádzané na trh výlučne v ich 
domovskom členskom štáte. Táto 
smernica by sa však mala vzťahovať na 
správcov všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nemusia získať 
povolenie ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa (5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
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mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu AIF spravovaných výlučne pre ich 
materský podnik alebo dcérske podniky, 
na správu penzijných fondov ani na 
správcov nezdružených investícií, ako sú 
nadačné fondy, štátne investičné fondy 
alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami, ani na správu investičných 
produktov povolených podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a predávaných výlučne na vnútroštátnej 
úrovni na území príslušného členského 
štátu, ani na verejné orgány na štátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, verejné 
investičné nástroje alebo orgány či
inštitúcie, ktoré spravujú fondy na 
podporu sociálneho zabezpečenia 
a penzijné systémy alebo režimy 
spoluúčasti zamestnancov. Táto smernica 
by sa nemala vzťahovať ani na aktívne 
riadené investície vo forme cenných 
papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Mala by sa však vzťahovať na 
správcov všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP, pokiaľ spravujú 
AIF s potenciálnym systémovým 
významom alebo ich uvádzajú na trh. 
Investičné firmy, ktorým bolo udelené 
povolenie podľa smernice 2004/39/ES 
o trhoch s finančnými nástrojmi, by nemali 
byť povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabrániť neúmyselným a neprimeraným dôsledkom a minimalizovať vedľajšie škody 
by sa mali stanoviť určité obmedzené výnimky. Medzi najvýznamnejšie patrí to, že 
vnútroštátne produkty by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti, keďže sú regulované 
a predávané výlučne na vnútroštátnej úrovni, nepredstavujú potenciálne systémové riziko 
a zabezpečujú náležitú ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov. 
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy, centrálne banky alebo 
aktíva držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, penzijnými fondmi a
poisťovňami alebo zaisťovňami. Táto 
smernica by sa ďalej nemala vzťahovať na 
verejné orgány na štátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, verejné investičné 
nástroje alebo orgány či inštitúcie, ktoré 
spravujú fondy na podporu sociálneho 
zabezpečenia a penzijné systémy, a ani na 
režimy spoluúčasti zamestnancov. Ak 
chcú príslušní SAIF využiť výnimky 
stanovené v tejto smernici, mali by trvale 
spĺňať podmienky, ktoré sa vzťahujú na 
tieto výnimky. Táto smernica by sa však 
mala vzťahovať na správcov všetkých 
podnikov kolektívneho investovania, ktoré 
nemusia získaù  povolenie ako PKIPCP. 
Investičné firmy, ktorým bolo udelené 
povolenie podľa smernice 2004/39/ES 
o trhoch s finančnými nástrojmi, by nemali 
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alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

byť povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy, centrálne banky alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, penzijnými fondmi a
poisťovňami alebo zaisťovňami. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať ani na 
správu podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré získali povolenie 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré sú uvádzané na trh výlučne v ich 
domovskom členskom štáte. Táto smernica
by sa nemala vzťahovať ani na aktívne 
riadené investície vo forme cenných 
papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Mala by sa však vzťahovať na 
správcov všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
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poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli na trh uvádzať 
podiely alebo podielové listy AIF alebo 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu na trh 
uvádzať podiely alebo podielové listy AIF 
alebo poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh
v súlade s touto smernicou. Táto smernica 
by sa nemala vzťahovať na priemyselné 
holdingové spoločnosti, ktorých akcie sa 
obchodujú na regulovanom trhu v EÚ, 
pokiaľ vlastnia podiely vo svojich 
dcérskych podnikoch alebo pridružených 
spoločnostiach na účely vykonávania 
priemyselnej obchodnej stratégie.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
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kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov.
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy, centrálne banky alebo 
aktíva držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, penzijnými fondmi a
poisťovňami alebo zaisťovňami. Nemala 
by sa vzťahovať ani na správu podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získali 
povolenie podľa vnútroštátnych právnych
predpisov a ktoré sú uvádzané na trh 
výlučne v ich domovskom členskom štáte.
Ak chcú príslušní SAIF využiť výnimky 
stanovené v tejto smernici, mali by trvale 
spĺňať podmienky, ktoré sa vzťahujú na 
tieto výnimky. Táto smernica by sa však 
mala vzťahovať na správcov všetkých 
podnikov kolektívneho investovania, ktoré 
nemusia získať povolenie ako PKIPCP. 
Investičné firmy, ktorým bolo udelené 
povolenie podľa smernice 2004/39/ES 
o trhoch s finančnými nástrojmi, by nemali 
byť povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Fondy, ktoré sú regulované a uvádzané na trh výlučne na vnútroštátnej úrovni, by sa mali 
vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice o SAIF. Čisto vnútroštátne fondy a ich správcovia 
nepredstavujú systémové riziko, pretože tieto fondy sú zvyčajne vysoko regulované a často 
spravované v súlade s pravidlami zodpovedajúcimi pravidlám PKIPCP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov.
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy, centrálne banky alebo 
aktíva držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, penzijnými fondmi a
poisťovňami alebo zaisťovňami. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať ani na 
správcov, pokiaľ spravujú AIF, ktorých 
výlučnými investormi sú ich materské 
podniky, dcérske podniky alebo ďalšie 
dcérske podniky ich materského podniku, 
a pokiaľ títo investori sami nie sú AIF.
Ak chcú príslušní SAIF využiť výnimky 
stanovené v tejto smernici, mali by trvale 
spĺňať podmienky, ktoré sa vzťahujú na 
tieto výnimky. Táto smernica by sa však 
mala vzťahovať na správcov všetkých 
podnikov kolektívneho investovania, ktoré 
nemusia získať povolenie ako PKIPCP. 
Investičné firmy, ktorým bolo udelené 
povolenie podľa smernice 2004/39/ES 
o trhoch s finančnými nástrojmi, by nemali 
byť povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en



AM\804881SK.doc 25/154 PE439.111v02-00

SK

Odôvodnenie

Ustanovenie o výnimke pre správcov v prípade, že spravujú investície prichádzajúce z tej istej 
skupiny, je oprávnené. Pre finančné trhy tým nevzniká žiadne dodatočné riziko. Keďže tieto 
fondy sa často používajú v rámci bankových alebo poisťovacích spoločností, musia tieto 
finančné inštitúcie prijať náležité opatrenia proti rizikám v súlade s právnymi predpismi 
o dohľade. Okrem toho nie je ochrana investorov potrebná ani v prípade investícií v rámci tej 
istej skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov.
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy, centrálne banky alebo 
aktíva držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, penzijnými fondmi a
poisťovňami alebo zaisťovňami. Nemala 
by sa vzťahovať ani na správu podnikov 
kolektívneho investovania s najviac 
piatimi investormi, pokiaľ získali 
povolenie podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov a sú uvádzané na trh výlučne 
v ich domovskom členskom štáte. Ak chcú 
príslušní SAIF využiť výnimky stanovené 
v tejto smernici, mali by trvale spĺňať 
podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto 
výnimky. Táto smernica by sa však mala
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré nemusia 
získať povolenie ako PKIPCP. Investičné 
firmy, ktorým bolo udelené povolenie 
podľa smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
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v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Fondy s obmedzeným počtom investorov umožňujú individuálne zmluvné podmienky. SAIF, 
ktorí spravujú fondy s najviac piatimi investormi a na trh ich uvádzajú len na vnútroštátnej 
úrovni, by sa preto mali vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice o SAIF, pokiaľ podliehajú 
účinnej vnútroštátnej regulácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami 
alebo zaisťovňami. Táto smernica by sa 
nemala vzťahovať ani na aktívne riadené 
investície vo forme cenných papierov, 
napríklad certifikátov, spravovaných 
futures, alebo indexovaných dlhopisov. 
Mala by sa však vzťahovať na správcov 
všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal vzťahovať na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou alebo investičnou 
politikou podľa vlastného uváženia 
v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa mala vzťahovať aj na 
fondy jedného investora a správu účtov 
s využitím pákového efektu s cieľom 
zachovať spravodlivé podmienky medzi 
podobnými druhmi investičných 
nástrojov. Nemala by sa vzťahovať na 
subjekty verejného záujmu. Táto smernica 
by sa nemala vzťahovať ani na aktívne 
riadené investície vo forme cenných 
papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na holdingové spoločnosti,
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povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

pokiaľ majú podiel vo svojich dcérskych 
podnikoch, keďže hlavným účelom týchto 
holdingových spoločností nie je vytvárať 
svojim investorom zisk najmä 
prostredníctvom odpredaja svojich 
dcérskych podnikov v stanovenom 
časovom rámci, ale realizovať 
prostredníctvom svojich dcérskych 
podnikov obchodnú stratégiu. Mala by sa 
však vzťahovať na správcov všetkých 
podnikov kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
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kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. S cieľom 
zamedziť prekrývaniu právnych predpisov 
by sa pôsobnosť tejto smernice nemala 
vzťahovať na uzavreté podniky 
kolektívneho investovania kótované na 
regulovanom trhu, na ktoré sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní 
cenných papierov na kótovanie na burze 
cenných papierov a o informáciách, ktoré 
sa o týchto cenných papieroch musia 
zverejňovať1, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. 
decembra 2004 o harmonizácii 
požiadaviek na transparentnosť v 
súvislosti s informáciami o emitentoch, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu2, 
a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o 
prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej 
ponuke cenných papierov alebo ich prijatí 
na obchodovanie3. Komisia by mala 
v záujme zabezpečenia harmonizovaného 
prístupu čo najskôr, avšak najneskôr do 
dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice, preskúmať uvedené smernice a 
prípadne predložiť legislatívne návrhy 
s cieľom zabezpečiť rovnocennú 
reguláciu. Táto smernica by sa mala
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré nemusia 
získať povolenie ako PKIPCP. Investičné 
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firmy, ktorým bolo udelené povolenie 
podľa smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.
1 Ú. v. ES L 184, 6.7.2001, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 30.

3 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na uzatvorené podniky kolektívneho investovania 
kótované na regulovanom trhu, pretože sa na ne už vzťahujú požiadavky podľa smerníc 
o kapitálových požiadavkách, prospekte a transparentnosti. Komisia by však v záujme 
zabezpečenia spravodlivých podmienok mala tieto smernice preskúmať a náležite ich zmeniť 
a doplniť vzhľadom na predkladanú smernicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Mala 
by sa vzťahovať na správcov všetkých 
takýchto podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nemusia získať 
povolenie ako PKIPCP. Táto smernica by 
sa nemala vzťahovať na správu penzijných 
fondov ani na správcov nezdružených 
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zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou. 

investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy alebo aktíva držané na 
vlastný účet úverovými inštitúciami, 
poisťovňami alebo zaisťovňami. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať ani na 
aktívne riadené investície vo forme 
cenných papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Na účely tejto smernice by sa 
za podnik kolektívneho investovania 
nemala považovať ani spoločnosť, ktorá 
pôsobí predovšetkým ako holdingový 
subjekt pre skupinu dcérskych podnikov 
a ktorá vlastní strategické podiely 
v podnikoch, pričom jej cieľom je skôr 
dlhodobé vlastníctvo, než vytváranie zisku 
prostredníctvom odpredaja v stanovenom 
časovom rámci. Investičné firmy, ktorým 
bolo udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že odkaz na podnik kolektívneho investovania vo vyjadrení, že 
správcovia všetkých podnikov kolektívneho investovania, ktoré nie sú PKIPCP, patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, je odkazom na podniky kolektívneho investovania, ktoré 
získavajú kapitál od radu investorov s cieľom investovať v súlade so stanovenou investičnou 
politikou na základe rozloženia rizika v prospech týchto investorov, a nie odkazom na širšiu 
skupinu podnikov kolektívneho investovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 
rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy, štátne 
investičné fondy, centrálne banky alebo 
aktíva držané priamo či nepriamo na 
vlastný účet úverovými inštitúciami, 
inštitúciami dôchodkového zabezpečenia a 
poisťovňami alebo zaisťovňami. Nemala 
by sa vzťahovať ani na správu podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získali 
povolenie podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov a ktoré sú uvádzané na trh 
výlučne v ich domovskom členskom štáte.
Táto smernica by sa však mala vzťahovať 
na aktívne riadené investície vo forme 
cenných papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Mala by sa vzťahovať aj na 
správcov všetkých podnikov kolektívneho 
investovania, ktoré nevyžadujú udelenie 
povolenia ako PKIPCP. Investičné firmy, 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES o trhoch 
s finančnými nástrojmi, by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice, aby mohli poskytovať investičné 
služby v súvislosti s AIF. Investičné firmy 
však môžu poskytovať investičné služby 
v súvislosti s AIF, len ak sa ich podiely 
alebo podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en
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Odôvodnenie

So správcami aktív držaných na vlastný účet inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia by sa malo zaobchádzať ako so správcami aktív držaných na vlastný účet 
poisťovňami. Fondy regulované a uvádzané na trh výlučne na vnútroštátnej úrovni by sa mali 
vyňať z rozsahu pôsobnosti smernice o SAIF, pretože čisto vnútroštátne fondy a ich 
správcovia nepredstavujú systémové riziko z dôvodu, že tieto fondy sú zvyčajne vysoko 
regulované, často v súlade s pravidlami zodpovedajúcimi pravidlám PKIPCP. Výnimky pre 
fondy bez zásady rozloženia rizika nie sú vhodné, rovnako ako výnimky pre aktívne 
spravované investície vo forme cenných papierov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
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s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou. Táto smernica 
by sa nemala vzťahovať na priemyselné 
holdingové spoločnosti, ktorých akcie sa 
obchodujú na regulovanom trhu v EÚ, 
pokiaľ vlastnia podiely vo svojich 
dcérskych podnikoch alebo pridružených 
spoločnostiach, nad ktorými majú 
kontrolný vplyv na účely vykonávania 
priemyselnej obchodnej stratégie.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti sa musí obmedziť na SAIF, ktorí predstavujú systémové riziko, inak bude 
ťažké udržať plánovaný dohľad na náležitej úrovni. Priemyselné holdingové spoločnosti sú 
dlhodobými vlastníkmi bez plánovaného horizontu odpredaja a majú k svojim podielom 
priemyselný prístup. Takéto spoločnosti nepredstavujú žiadne systémové riziko a pokiaľ sú 
kótované, vzťahujú sa na ne existujúce právne predpisy EÚ v oblasti práva obchodných 
spoločností, vnútroštátne právne predpisy a pravidlá kótovania na burze cenných papierov, 
čo investorom poskytuje účinnú ochranu. Tieto spoločnosti by mali byť z rozsahu pôsobnosti 
smernice vyňaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Kay Swinburne

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe rozloženia 
rizika v prospech týchto investorov. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na 
správu penzijných fondov ani na správcov 
nezdružených investícií, ako sú nadačné 
fondy alebo štátne investičné fondy, 
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držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

investičné fondy verejných orgánov na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov 
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Investičné fondy spravované verejnými orgánmi, ako napr. Finance Wales, ktorý spravuje 
štrukturálne fondy EÚ doplnené o súkromné investície, by nemali patriť do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na riadenie podnikov
kolektívneho investovania, ktoré získavajú 
kapitál od mnohých investorov s cieľom 
investovať v súlade so stanovenou 
investičnou politikou na základe 

(5) Rozsah pôsobnosti tejto smernice by sa 
mal obmedziť na podniky kolektívneho 
investovania, ktoré získavajú kapitál od 
mnohých investorov s cieľom investovať 
v súlade so stanovenou investičnou 
politikou v prospech týchto investorov. 
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rozloženia rizika v prospech týchto 
investorov. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správu penzijných fondov 
ani na správcov nezdružených investícií, 
ako sú nadačné fondy, štátne investičné 
fondy alebo aktíva držané na vlastný účet 
úverovými inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani na aktívne riadené investície 
vo forme cenných papierov, napríklad 
certifikátov, spravovaných futures, alebo 
indexovaných dlhopisov. Mala by sa však 
vzťahovať na správcov všetkých podnikov
kolektívneho investovania, ktoré 
nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na 
nezdružené investície, ako sú nadačné 
fondy, štátne investičné fondy alebo aktíva 
držané na vlastný účet úverovými 
inštitúciami, poisťovňami alebo 
zaisťovňami a penzijnými fondmi. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať ani na 
aktívne riadené investície vo forme 
cenných papierov, napríklad certifikátov, 
spravovaných futures, alebo indexovaných 
dlhopisov. Mala by sa však vzťahovať na 
všetky podniky kolektívneho investovania, 
ktoré nevyžadujú udelenie povolenia ako 
PKIPCP. Investičné firmy, ktorým bolo 
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES o trhoch s finančnými 
nástrojmi, by nemali byť povinné získať 
povolenie podľa tejto smernice, aby mohli 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF. Investičné firmy však môžu 
poskytovať investičné služby v súvislosti 
s AIF, len ak sa ich podiely alebo 
podielové listy môžu uvádzať na trh 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala tak na správcov (SAIF), ako aj na samotné fondy 
(AIF).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na správcov nezdružených 
investícií, ako sú nadačné fondy a štátne 
investičné fondy, na riadenie portfólií 
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investícií v súlade s oprávneniami 
udelenými investormi na základe voľného 
uváženia pre jednotlivých klientov, ako 
ani na žiadnu ďalšiu formu riadenia 
individuálnych portfólií. Táto smernica by 
sa nemala vzťahovať ani na správcov, 
pokiaľ spravujú AIF, ktorých výlučnými 
investormi sú správcovia sami alebo ich 
materské podniky, dcérske podniky alebo 
ďalšie dcérske podniky ich materského 
podniku, a pokiaľ títo investori sami nie 
sú AIF. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať ani holdingové spoločnosti, 
pokiaľ vlastnia podiely vo svojich 
dcérskych podnikoch, keďže hlavným 
účelom týchto holdingových spoločností 
nie je vytvárať svojim investorom zisk 
najmä prostredníctvom odpredaja svojich 
dcérskych podnikov v stanovenom 
časovom rámci, ale realizovať 
prostredníctvom svojich dcérskych 
podnikov obchodnú stratégiu. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať ani na 
správu penzijných fondov, na nadnárodné 
inštitúcie, národné centrálne banky, 
verejné orgány na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni alebo 
orgány či inštitúcie, ktoré spravujú fondy 
na podporu sociálneho zabezpečenia 
a penzijné systémy, a ani na režimy 
spoluúčasti zamestnancov alebo 
sekuritizačné nástroje. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 5b revidovaného kompromisného návrhu predsedníctva z 15. decembra 
2009.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na investičné firmy, ktoré 
poskytujú služby riadenia portfólia a 
ktorým bolo udelené povolenie podľa 
smernice 2004/39/ES, penzijné fondy a 
ďalšie penzijné inštitúcie, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 2004/41/ES, a ich 
špecializované spoločnosti poskytujúce 
správu aktív a/alebo správu služieb, ani 
na podniky kolektívneho investovania, na 
ktoré sa vzťahuje smernica 2009/65/ES. 
V záujme nákladovej efektívnosti by 
investičné firmy spravujúce individuálne 
portfóliá podľa smernice 2004/39/ES, 
dôchodkové správcovské spoločnosti 
a/alebo spoločnosti poskytujúce správu 
služieb, ako aj správcovia PKIPCP (a 
v náležitom čase aj SAIF) mali mať v 
praxi možnosť administratívne alebo 
operatívne združovať investície v rámci 
svojich poverení. Vzhľadom na svoje ciele 
by sa táto smernica nemala vzťahovať na 
tieto interné združujúce štruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

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, 
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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Investičné firmy, ktorým bolo
udelené povolenie podľa smernice 
2004/39/ES, a úverové inštitúcie, ktorým 
bolo udelené povolenie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí 
a vykonávaní činností úverových inštitúcií 
(prepracované znenie), by nemali byť 
povinné získať povolenie podľa tejto 
smernice na to, aby mohli poskytovať 
investičné služby ako správa portfólia 
v súvislosti s AIF.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 5c revidovaného kompromisného návrhu predsedníctva z 15. decembra 
2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by nemala investorom 
zamedzovať ani ich obmedzovať v 
umiestňovaní podielov alebo podielových 
listov, ktoré vlastnia v AIF, na kapitálové 
trhy. Títo investori, prípadne ich 
sprostredkovatelia, môžu takéto podiely 
alebo podielové listy ponúknuť alebo ich 
umiestniť v členskom štáte v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto 
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členského štátu. Ak však takáto ponuka 
alebo umiestnenie vychádza z iniciatívy 
SAIF spravujúceho takýto AIF, považuje
sa za uvedenie na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica neobmedzuje obchodovanie s podielmi alebo podielovými listami na 
sekundárnom trhu, pokiaľ sa tým neobchádzajú ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Na subjekty verejného záujmu, ktoré 
získavajú prostriedky od verejnosti alebo 
ktoré držia prostriedky prijaté od 
verejnosti, ako sú úverové inštitúcie, 
penzijné fondy, poisťovne alebo zaisťovne 
držiace aktíva na vlastný účet, by sa mal 
vzťahovať ich osobitný režim a ich 
investovanie do fondov by malo byť 
regulované vzhľadom na osobitné 
charakteristiky každej kategórie a druh 
fondov. V tejto súvislosti by Európska 
komisia mala preskúmať smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí 
a vykonávaní činností úverových inštitúcií 
(prepracované znenie), smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach 
a dohľade nad inštitúciami 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia1, smernicu 73/239/EHS 
z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení vzťahujúcich sa na začatie a 
vykonávanie priameho poistenia s 
výnimkou životného poistenia2, smernicu 
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Európskeho parlamentu a Rady 
2002/83/ES z 5. novembra 2002 
o životnom poistení3 a smernicu 
2005/68/ES Európskeho parlamentu 
a Rady zo 16. novembra 2005 o zaistení, 
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj 
smernice 98/78/ES a 2002/83/ES4, 
s cieľom zabezpečiť plnenie týchto zásad: 
požiadavky na hĺbkovú analýzu (due 
diligence) zodpovedajúce požiadavkám 
uplatniteľným na SAIF sa uložia na 
investície subjektov vo verejnom záujme 
a stanoví sa vhodný rámec pre takéto 
investície (predovšetkým vo forme 
kapitálových požiadaviek a kapitálových 
rezerv).
1 Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.
2 Ú. v. EÚ L 228, 16.8.1973, s. 3.
3 Ú. v. EÚ L 345, 19.12.2002, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by mala pre každý AIF 
spravovaný v rámci rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice ustanoviť jedného SAIF, 
ktorý by mal zodpovedať za súlad 
s požiadavkami tejto smernice. V závislosti 
od svojej právnej formy môže byť AIF 
spravovaný externe alebo interne. AIF by 
sa mal považovať za AIF spravovaný 
interne, ak riadiace funkcie vykonáva 
riadiaci orgán alebo akýkoľvek iný 
interný útvar AIF. Pokiaľ právna forma 
AIF povoľuje internú správu a pokiaľ sa 
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riadiaci orgán AIF rozhodne 
nevymenovať externého SAIF, sú AIF a 
SAIF totožní. V takomto prípade je AIF 
súčasne aj SAIF a mali by sa naň preto 
vzťahovať všetky požiadavky týkajúce sa 
SAIF podľa tejto smernice a ako taký by 
sa mal aj povoliť. SAIF, ktorý je interne 
spravovaným AIF, by však nemal byť 
povolený ako externý správca jedného 
alebo viacerých ďalších AIF. AIF by sa 
mal považovať za externe spravovaný 
v prípade, ak bola zo strany AIF alebo 
v jeho mene za správcu vymenovaná 
externá právnická osoba (vymenovaný 
SAIF), ktorá na základe tohto 
vymenovania zodpovedá za správu 
portfólia AIF. V každom prípade by 
právomoc delegovať riadenie portfólia 
alebo funkcie riadenia rizík na iné 
subjekty súlade s článkom 18 mala 
prislúchať len interne spravovanému AIF 
alebo externému SAIF. V prípade, že 
vykonávaním riadiacich funkcií vo 
vzťahu k príslušnému AIF bol poverený 
externý SAIF, nemal by sa považovať za 
subjekt poskytujúci investičnú službu 
správy portfólia, ako sa uvádza v článku 4 
ods. 1 bode 9 smernice 2004/39/ES o 
trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a 
doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 
93/6/EHS a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/12/ES a o 
zrušení smernice Rady 93/22/EHS10, ale 
namiesto toho by sa mal považovať za 
subjekt poskytujúci funkciu spoločnej 
správy portfólia v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie 5a revidovaného kompromisného návrhu predsedníctva z 15. decembra 
2009.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by mala pre každý AIF 
spravovaný v rámci rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice ustanoviť jedného SAIF, 
ktorý by mal zodpovedať za súlad 
s požiadavkami tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa tejto smernice by sa mal pre každý AIF povoliť len jeden SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by mala pre každý AIF 
spravovaný v rámci rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice ustanoviť jedného SAIF, 
ktorý by mal zodpovedať za súlad 
s požiadavkami tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa tejto smernice by sa mal pre každý AIF povoliť len jeden SAIF.



AM\804881SK.doc 43/154 PE439.111v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by 
nemali mať značné dôsledky na finančnú 
stabilitu alebo efektívnosť trhov. Na 
AIFS, ktoré riadia iba AIF bez pákového 
efektu a ktoré neudeľujú investorom 
práva na vyplatenie, sa počas piatich 
rokov vzťahuje osobitný limit vo výške 
500 mil. EUR. Tento osobitný limit sa 
zdôvodňuje skutočnosťou, že v prípade 
správcov fondov bez cudzích zdrojov, ktorí 
sa špecializujú na dlhodobé investície, je 
ešte menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté 
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi 
ako s AIFS.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 

vypúšťa sa
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požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by 
nemali mať značné dôsledky na finančnú 
stabilitu alebo efektívnosť trhov. Na 
AIFS, ktoré riadia iba AIF bez pákového 
efektu a ktoré neudeľujú investorom 
práva na vyplatenie, sa počas piatich 
rokov vzťahuje osobitný limit vo výške 
500 mil. EUR. Tento osobitný limit sa 
zdôvodňuje skutočnosťou, že v prípade 
správcov fondov bez cudzích zdrojov, ktorí 
sa špecializujú na dlhodobé investície, je 
ešte menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté 
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi 
ako s AIFS.

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnúť by sa mali všetky AIF a všetci SAIF, aby sa na trhu nevytvorila žiadna medzera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by 
nemali mať značné dôsledky na finančnú 
stabilitu alebo efektívnosť trhov. Na 

vypúšťa sa
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AIFS, ktoré riadia iba AIF bez pákového 
efektu a ktoré neudeľujú investorom 
práva na vyplatenie, sa počas piatich 
rokov vzťahuje osobitný limit vo výške 
500 mil. EUR. Tento osobitný limit sa 
zdôvodňuje skutočnosťou, že v prípade 
správcov fondov bez cudzích zdrojov, ktorí 
sa špecializujú na dlhodobé investície, je 
ešte menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté 
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi 
ako s AIFS.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica sa musí vzťahovať na všetkých SAIF bez akejkoľvek výnimky založenej na 
objeme spravovaných aktív. Inak by sa správcom poskytol významný stimul, aby zriaďovali 
fondy tesne pod hranicou a hľadali spôsoby, ako čo najviac delegovať všetky svoje funkcie na 
externých poskytovateľov služieb a „poradcom“. To by bolo v rozpore so zámerom tejto 
smernice, ktorým je zahrnúť všetkých aktérov pôsobiacich vo finančnom sektore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica stanovuje pre 
SAIF bez systémového významu miernejší 
režim, ak súhrn AIF, ktoré riadi, je nižší 
ako minimálny limit 250 mil. EUR. 
Činnosti príslušného SAIF by nemali mať 
značné dôsledky na finančnú stabilitu alebo 
efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí riadia iba 
AIF bez pákového efektu a ktorí neudeľujú 
investorom práva na vyplatenie, sa počas 
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limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté 
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

piatich rokov vzťahuje osobitný limit vo 
výške 500 mil. EUR. Tento osobitný limit 
sa zdôvodňuje skutočnosťou, že v prípade 
správcov fondov bez cudzích zdrojov, ktorí 
sa špecializujú na dlhodobé investície, je 
ešte menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, na ktorých sa 
vzťahuje miernejší režim, by sa mali 
zaregistrovať u príslušných orgánov 
a zabezpečiť súlad s požiadavkami 
transparentnosti stanovenými v tejto 
smernici. Na základe postupu nahlásenia 
(opt-in procedure) podľa tejto smernice by 
však malo byť povolené zaobchádzať 
s nimi ako s SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavnou prioritou tejto smernice je zachytiť systémové riziko. S cieľom minimalizovať 
vedľajšie škody vyplývajúce z jednotného prístupu voči všetkým by mala postačovať 
požiadavka, aby sa menší SAIF registrovali a splnili požiadavky transparentnosti uvedené 
v článkoch 19 až 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre SAIF, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného SAIF by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktorí
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
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limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, ktorí sú vyňatí
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by 
mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom a mali 
by podliehať aspoň registrácii vo svojom 
domovskom členskom štáte. Na základe 
postupu nahlásenia (opt-in procedure) 
podľa tejto smernice by však malo byť 
povolené zaobchádzať s nimi ako s SAIF.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek na malé a stredné AIF a 
zamedziť usadeniu SAIF v tretej krajine 
na účely regulačnej arbitráže táto 
smernica poskytuje výnimku pre SAIF, ak 
súhrn AIF, ktoré riadi, je nižší ako 
minimálny limit 100 mil. EUR. Činnosti 
príslušného SAIF by nemali mať značné 
dôsledky na finančnú stabilitu alebo 
efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí riadia iba 
AIF bez pákového efektu a ktorí neudeľujú
investorom práva na vyplatenie, sa počas 
piatich rokov vzťahuje osobitný limit vo 
výške 500 mil. EUR. Tento osobitný limit 
sa zdôvodňuje skutočnosťou, že v prípade 
správcov fondov bez cudzích zdrojov, ktorí 
sa špecializujú na dlhodobé investície, je 



PE439.111v02-00 48/154 AM\804881SK.doc

SK

z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

ešte menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, ktorí sú vyňatí
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by 
mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre SAIF, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 1 mld. 
EUR. Činnosti príslušného SAIF by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktorí
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 1,5 mld. EUR. Tento 
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osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, ktorí sú vyňatí
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by 
mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

V tejto smernici sa podporuje zvýšenie hranice, aby malí SAIF, ktorí nepredstavujú systémové 
riziko, neboli nadmerne zaťažení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre SAIF, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 500 mil. 
EUR. Činnosti príslušného SAIF by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktorí
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 1 000 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
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špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, ktorí sú vyňatí
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by 
mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti sa musí obmedziť na SAIF, ktorí predstavujú systémové riziko, inak bude 
ťažké udržať plánovaný dohľad na náležitej úrovni. Malí SAIF nepredstavujú systémové riziko 
a ich zahrnutie by bolo neadekvátne. Smernica spôsobí náklady spojené so zabezpečením 
súladu, čo bude pre malých SAIF osobitne vysokým zaťažením, pričom budú zo zavedenia 
práv na povolenie ťažiť pravdepodobne najmenej. Zvýšením hranice sa má zabezpečiť, aby 
malé fondy bez vplyvu na systémové riziko mohli byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre SAIF, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 500 mil. 
EUR. Činnosti príslušného SAIF by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktorí
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 1 000 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
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fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. Päťročné obdobie 
viazanosti investorov navyše eliminuje 
riziká likvidity. SAIF, ktorí sú vyňatí
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by 
mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s SAIF.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Marta Andreasen

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre AIFS, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 100 mil. 
EUR. Činnosti príslušného AIFS by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na AIFS, ktoré
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktoré
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný 
limit vo výške 500 mil. EUR. Tento 
osobitný limit sa zdôvodňuje 
skutočnosťou, že v prípade správcov 
fondov bez cudzích zdrojov, ktorí sa 
špecializujú na dlhodobé investície, je ešte 
menej pravdepodobné, že spôsobia 
systémové riziká. AIFS, ktoré sú vyňaté
z oblasti pôsobnosti tejto smernice by mali 
naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
základe postupu nahlásenia (opt-in 

(6) S cieľom zabrániť uloženiu 
nadmerných alebo neprimeraných 
požiadaviek táto smernica poskytuje 
výnimku pre SAIF, ak súhrn AIF, ktoré 
riadi, je nižší ako minimálny limit 200 mil. 
EUR. Činnosti príslušného SAIF by nemali 
mať značné dôsledky na finančnú stabilitu 
alebo efektívnosť trhov. Na SAIF, ktorí
riadia iba AIF bez pákového efektu a ktorí
neudeľujú investorom práva na vyplatenie, 
sa počas piatich rokov vzťahuje osobitný
limit vo výške 1 mld. EUR. Tento osobitný 
limit sa zdôvodňuje skutočnosťou, že v 
prípade správcov fondov bez cudzích 
zdrojov, ktorí sa špecializujú na dlhodobé 
investície, je ešte menej pravdepodobné, že 
spôsobia systémové riziká. Päťročné 
obdobie viazanosti investorov navyše 
eliminuje riziká likvidity. SAIF, ktorí sú 
vyňatí z rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
by mali naďalej podliehať príslušným 
vnútroštátnym právnym predpisom. Na 
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procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s AIFS.

základe postupu nahlásenia (opt-in 
procedure) podľa tejto smernice by však 
malo byť povolené zaobchádzať s nimi ako 
s SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

Nižšia hranica bude mať zanedbateľný vplyv na systémové riziko, na ktoré sa táto smernica 
sústreďuje, vytvorí však regulačné zaťaženie pre malé fondy, ktoré budú mať s jeho 
zvládnutím najväčšie ťažkosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) S cieľom zamedziť potenciálnemu 
odpredaju časti aktív by čisté aktíva 
cieľovej spoločnosti kontrolovanej AIF 
mali byť v súlade s ustanoveniami režimu 
kapitálovej primeranosti podľa druhej 
smernice o práve obchodných spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 15 ods. 1 písm. a) druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 
o koordinácii ochranných opatrení a ustanovenia článku 1 ods. 4 písm. b) a článku 1 ods. 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/68/ES zo 6. septembra 2006, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o akciové spoločnosti, by mohli pomôcť pri 
zamedzovaní odpredaja časti aktív ako predaja určeného len na splatenie akvizičného dlhu, 
pričom by zároveň poskytli dostatočný priestor na legitímnu strategickú reštrukturalizáciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) S cieľom zamedziť potenciálnemu 
odpredaju časti aktív v cieľových 
spoločnostiach, do ktorých AIF 
spravovaný SAIF investuje, by mal SAIF 
zabezpečiť, aby sa dodržala trojročná 
lehota viazanosti investície AIF 
do cieľovej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Uzavreté fondy, ktoré si v cieľovej spoločnosti vyžadujú kontrolný vplyv, musia svoje 
investície zaviazať na obdobie troch rokov, aby sa predišlo akémukoľvek odpredaju časti 
aktív v tejto spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIFS. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia a správy AIF na úrovni 
Spoločenstva. Okrem toho AIFS, ktorému 
bolo udelené povolenie, by mal byť 
oprávnený uvádzať AIF na trh 
v Spoločenstve pre profesionálnych 
investorov, s podmienkou dodržania 
oznamovacieho postupu.

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti SAIF. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia a správy AIF na úrovni Únie. 

Or. en
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Odôvodnenie

Otázka uvádzania AIF z nečlenských krajín EÚ na trh sa podrobnejšie rieši v ďalších 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIFS. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia a správy AIF na úrovni 
Spoločenstva. Okrem toho AIFS, ktorému 
bolo udelené povolenie, by mal byť 
oprávnený uvádzať AIF na trh 
v Spoločenstve pre profesionálnych 
investorov, s podmienkou dodržania 
oznamovacieho postupu.

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti SAIF. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na 
cezhraničné riadenie AIF na úrovni Únie. 
Okrem toho SAIF, ktorému bolo udelené 
povolenie, by mal byť oprávnený uvádzať 
AIF usadený v Únii na trh v celej Únii pre 
profesionálnych investorov za podmienky 
dodržania oznamovacieho postupu. 
S výhradou ustanovení tejto smernice 
môžu členské štáty umožniť alebo 
naďalej umožňovať SAIF, aby pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov uvádzali na trh alternatívne 
investičné fondy iné ako tie, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica. Členské štáty by 
mali byť zároveň schopné umožniť alebo 
naďalej umožňovať profesionálnym 
investorom na svojom území, aby na 
vlastnú zodpovednosť vyhľadávali AIF 
usadené v inom členskom štáte alebo 
v tretích krajinách a aby do nich 
investovali.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie terminológie v súvislosti s výrazom „riadenie“ v rámci smernice PKIPCP.
Európske povolenie platí len pre SAIF usadených v rámci Spoločenstva, pričom sa členským 
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štátom poskytne právo umožniť profesionálnym investorom na ich území súkromné investície, 
ako aj právo nakupovať AIF bez povolenia z iniciatívy profesionálnych investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIFS. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia a správy AIF na úrovni 
Spoločenstva. Okrem toho AIFS, ktorému 
bolo udelené povolenie, by mal byť 
oprávnený uvádzať AIF na trh
v Spoločenstve pre profesionálnych 
investorov, s podmienkou dodržania 
oznamovacieho postupu.

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti SAIF. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia AIF na úrovni Spoločenstva. 
Okrem toho SAIF, ktorému bolo udelené 
povolenie a ktorý je usadený v Únii, by 
mal byť oprávnený uvádzať na trh v celej 
Únii AIF usadený v Spoločenstve pre 
profesionálnych investorov za podmienky
dodržania oznamovacieho postupu.
Členské štáty by mali byť schopné
umožniť SAIF, aby na trh uvádzali AIF 
usadené v tretej krajine alebo AIF, na 
ktoré sa nevzťahuje táto smernica, pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Členské štáty môžu 
profesionálnym investorom na svojom 
území ďalej umožniť, aby na vlastnú 
zodpovednosť investovali do AIF 
usadených v tretích krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne režimy pre súkromné investície by mali existovať popri povoleniach, čo umožní 
uvádzanie fondov tretích krajín na trh v členskom štáte podľa príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIFS. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby 
riadenia a správy AIF na úrovni
Spoločenstva. Okrem toho AIFS, ktorému 
bolo udelené povolenie, by mal byť 
oprávnený uvádzať AIF na trh 
v Spoločenstve pre profesionálnych 
investorov, s podmienkou dodržania 
oznamovacieho postupu.

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIF a SAIF. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na všetky 
AIF dostupné investorom z Európskej 
únie alebo pôsobiace na finančných 
trhoch v celej Únii. Okrem toho AIF,
ktorému bolo udelené povolenie, by mal 
byť oprávnený, aby bol uvádzaný na trh 
v Únii pre profesionálnych investorov 
za podmienky dodržania oznamovacieho 
postupu.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana investorov si vyžaduje rozšírenie požiadaviek smernice na všetky AIF získavajúce 
prostriedky od európskych investorov. Ochrana stability európskych trhov si vyžaduje 
monitorovanie AIF investujúcich na európskych finančných trhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti AIFS. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na služby
riadenia a správy AIF na úrovni
Spoločenstva. Okrem toho AIFS, ktorému 
bolo udelené povolenie, by mal byť 
oprávnený uvádzať AIF na trh 

(7) Cieľom tejto smernice je poskytnúť 
harmonizovaný a prísny regulačný rámec 
a rámec dohľadu pre činnosti SAIF. 
Povolenie udelené v súlade s touto 
smernicou by sa malo vzťahovať na 
riadenie AIF v celej Únii. Okrem toho 
SAIF, ktorému bolo udelené povolenie, by 
mal byť oprávnený uvádzať AIF na trh 
v Únii pre investorov za podmienky
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v Spoločenstve pre profesionálnych
investorov, s podmienkou dodržania 
oznamovacieho postupu.

dodržania oznamovacieho postupu.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité uznať, že za určitých okolností, najmä v súvislosti s AIF usadeným v tretej krajine, 
môže SAIF vykonávať len tie činnosti, ktoré sú spojené s riadením AIF. Činnosti spojené so 
správou AIF môžu vykonávať tretie strany vymenované AIF alebo SAIF. Zároveň je dôležité, 
aby sa povolilo uvádzanie určitých AIF na trh pre retailových investorov v Spoločenstve, a to 
pod podmienkou splnenia všetkých ďalších požiadaviek uložených vnútroštátnymi orgánmi 
dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Touto smernicou sa neupravuje AIF, 
a preto nebráni členským štátom prijímať 
doplňujúce požiadavky alebo pokračovať 
v uplatňovaní doplňujúcich požiadaviek 
v súvislosti s AIF usadenými na ich 
území. Skutočnosť, že členský štát môže 
uložiť doplňujúce požiadavky voči AIF 
usadeným na jeho území, by nemala 
brániť AIFS, ktorým bolo udelené 
povolenie v iných členských štátoch podľa 
tejto smernice, uplatňovať právo uvádzať 
na trh pre profesionálnych investorov 
AIF, ktoré majú sídlo mimo členského 
štátu, ktorý ukladá doplňujúce 
požiadavky, a ktoré preto nepodliehajú 
týmto doplňujúcim požiadavkám 
a nemusia ich dodržiavať. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa smernica vzťahovala na produkty (AIF), a nie na správcov (SAIF).



PE439.111v02-00 58/154 AM\804881SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Touto smernicou sa neupravuje AIF, 
a preto nebráni členským štátom prijímať 
doplňujúce požiadavky alebo pokračovať 
v uplatňovaní doplňujúcich požiadaviek
v súvislosti s AIF usadenými na ich území. 
Skutočnosť, že členský štát môže uložiť 
doplňujúce požiadavky voči AIF usadeným 
na jeho území, by nemala brániť AIFS, 
ktorým bolo udelené povolenie v iných 
členských štátoch podľa tejto smernice, 
uplatňovať právo uvádzať na trh pre 
profesionálnych investorov AIF, ktoré
majú sídlo mimo členského štátu, ktorý 
ukladá doplňujúce požiadavky, a ktoré 
preto nepodliehajú týmto doplňujúcim 
požiadavkám a nemusia ich dodržiavať. 

(8) Touto smernicou sa neupravuje AIF.
AIF preto môže byť naďalej regulovaný 
a môže sa nad ním vykonávať dohľad na 
vnútroštátnej úrovni a táto smernica 
nebráni členským štátom prijímať 
vnútroštátne požiadavky alebo pokračovať 
v ich uplatňovaní v súvislosti s AIF 
usadenými na ich území. Skutočnosť, že 
členský štát môže uložiť doplňujúce 
požiadavky voči AIF usadeným na jeho 
území v porovnaní s požiadavkami 
uplatniteľnými v iných členských štátoch, 
by nemala brániť SAIF, ktorým bolo 
udelené povolenie v iných členských 
štátoch podľa tejto smernice, uplatňovať 
právo uvádzať na trh pre profesionálnych 
investorov AIF, ktoré sú usadené v inom 
členskom štáte, ako je členský štát, ktorý 
ukladá doplňujúce požiadavky, a ktoré
preto nepodliehajú týmto doplňujúcim 
požiadavkám a nemusia ich dodržiavať.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať naďalej možnosť povoľovať AIF usadené v rámci ich súdnej 
právomoci a dohliadať nad nimi, ako aj zavádzať doplňujúce požiadavky na ne, najmä 
v prípade, že sa uvádzajú na trh pre retailových investorov. Uvádzanie domácich AIF na trh 
pre retailových investorov by však nemalo podliehať prísnejším požiadavkám, ako sú tie, 
ktoré sa uplatňujú na AIF usadené v inom členskom štáte a uvádzajú sa na trh cezhranične.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Peter Skinner

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Touto smernicou sa neupravuje AIF, 
a preto nebráni členským štátom prijímať 
doplňujúce požiadavky alebo pokračovať 
v uplatňovaní doplňujúcich požiadaviek 
v súvislosti s AIF usadenými na ich území. 
Skutočnosť, že členský štát môže uložiť 
doplňujúce požiadavky voči AIF usadeným 
na jeho území, by nemala brániť AIFS, 
ktorým bolo udelené povolenie v iných 
členských štátoch podľa tejto smernice, 
uplatňovať právo uvádzať na trh pre 
profesionálnych investorov AIF, ktoré 
majú sídlo mimo členského štátu, ktorý 
ukladá doplňujúce požiadavky, a ktoré 
preto nepodliehajú týmto doplňujúcim 
požiadavkám a nemusia ich dodržiavať. 

(8) Touto smernicou sa neupravuje AIF, 
a preto nebráni členským štátom prijímať 
doplňujúce požiadavky alebo pokračovať 
v uplatňovaní doplňujúcich požiadaviek 
v súvislosti s AIF usadenými na ich území. 
Vzhľadom na rôznorodosť právnych 
a správnych mechanizmov uplatniteľných 
na AIF však AIF môže byť SAIF 
v prípade, že AIF zodpovedá za svoje 
vlastné riadenie. Skutočnosť, že členský 
štát môže uložiť doplňujúce požiadavky 
voči AIF usadeným na jeho území, by 
nemala brániť SAIF, ktorým bolo udelené 
povolenie v iných členských štátoch podľa 
tejto smernice, uplatňovať právo uvádzať 
na trh pre profesionálnych investorov AIF, 
ktoré majú sídlo mimo členského štátu, 
ktorý ukladá doplňujúce požiadavky, 
a ktoré preto nepodliehajú týmto 
doplňujúcim požiadavkám a nemusia ich 
dodržiavať.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa stanovuje zásada, že AIF môžu byť v náležitých prípadoch povolené ako SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Touto smernicou by sa mali zaviesť 
aj prísne požiadavky pre SAIF, pričom by 
sa však členským štátom nemalo zamedziť 



PE439.111v02-00 60/154 AM\804881SK.doc

SK

v prijatí doplňujúcich požiadaviek, pokiaľ 
ide o SAIF usadených na ich území, napr. 
v záujme zabezpečenia ochrany 
investorov. Ďalšie doplňujúce požiadavky 
na SAIF usadených v tuzemsku by sa 
nemali uplatňovať s cieľom zamedziť 
výkonu práv udelených touto smernicou 
SAIF povoleným v inom členskom štáte 
v súlade s touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné, že táto smernica sa usiluje o minimálnu mieru harmonizácie, aby sa členským 
štátom umožnilo prijať doplňujúce požiadavky v prípade SAIF usadených na ich území, a to aj 
pokiaľ ide o včasné riešenie vynárajúcich sa problémov, ktoré by inak mohli ohroziť ochranu 
investorov a finančnú stabilitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) AIF usadený v Únii a spravovaný 
SAIF usadeným v tretej krajine, ktorý 
spĺňa požiadavky rovnocenné s 
požiadavkami článku 39, nemusí vyhovieť 
požiadavkám tejto smernice a nepovažuje 
sa za interne spravovaný AIF. Takéto AIF 
nedostanú povolenie zavedené touto 
smernicou, členské štáty však môžu 
profesionálnym investorom usadeným na 
ich území povoliť z vlastnej iniciatívy 
investovať do takýchto AIF.

Or. en

Odôvodnenie

Stanovenie kritérií rovnocennosti medzi SAIF usadenými v rámci Spoločenstva a SAIF mimo 
Spoločenstva by malo postačovať na vytvorenie spravodlivých podmienok. Zavedenie 
doplňujúcich kritérií pre AIF usadené v rámci Spoločenstva a spravované SAIF usadenými 
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v tretej krajine spĺňajúcej požiadavky rovnocennosti stanovené v tejto smernici sa nezdá byť 
nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie ostatných nástrojov práva 
Spoločenstva, členské štáty môžu uložiť 
prísnejšie požiadavky voči AIFS, keď AIFS
uvádza AIF na trh výhradne pre 
retailových investorov, alebo keď AIFS
uvádza AIF na trh pre profesionálnych 
investorov, ako aj retailových investorov, 
bez ohľadu, či podiely alebo podielové 
listy tohto AIF sa uvádzajú na trh na 
vnútroštátnom základe, ako aj na 
cezhraničnom základe. Tieto dve výnimky 
umožňujú členským štátom uložiť 
doplňujúce zabezpečenia, ktoré považujú 
za potrebné na ochranu retailových 
investorov. Toto zohľadňuje skutočnosť, že 
AIF sú často nelikvidné a podliehajú 
vysokému riziku veľkej kapitálovej straty. 
Investičné stratégie v súvislosti s AIF nie 
sú vo všeobecnosti prispôsobené 
investičnému profilu alebo potrebám 
retailových investorov. Sú vhodnejšie pre 
profesionálnych investorov a investorov, 
ktorí majú dostatočne veľké investičné 
portfólio, aby boli schopní prevziať vyššie 
riziká straty spojené s týmito investíciami. 
Členské štáty však napriek tomu môžu 
povoliť uvádzanie všetkých AIF alebo 
určitých druhov AIF, ktoré riadia AIFS, na 
trh pre retailových investorov na ich území. 
Na základe odsekov 4 a 5 článku 19 
smernice 2004/39/ES členské štáty by mali 
naďalej zabezpečovať, aby vždy, keď 
povolia uvádzať AIF na trh pre retailových 
investorov, sa prijalo vhodné zabezpečenie. 

(9) Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie ostatných nástrojov práva 
EÚ, členské štáty môžu uložiť prísnejšie 
požiadavky voči SAIF, keď SAIF uvádza 
AIF na trh výhradne pre retailových 
investorov, alebo keď SAIF uvádza AIF na 
trh pre profesionálnych investorov, ako aj 
retailových investorov, bez ohľadu, či 
podiely alebo podielové listy tohto AIF sa 
uvádzajú na trh na vnútroštátnom základe, 
ako aj na cezhraničnom základe. Tieto dve 
výnimky umožňujú členským štátom uložiť 
doplňujúce zabezpečenia, ktoré považujú 
za potrebné na ochranu retailových 
investorov. Toto zohľadňuje skutočnosť, že 
AIF sú často nelikvidné a podliehajú 
vysokému riziku veľkej kapitálovej straty. 
Investičné stratégie v súvislosti s AIF nie 
sú vo všeobecnosti prispôsobené 
investičnému profilu alebo potrebám 
retailových investorov. Sú vhodnejšie pre 
profesionálnych investorov a investorov, 
ktorí majú dostatočne veľké investičné 
portfólio, aby boli schopní prevziať vyššie 
riziká straty spojené s týmito investíciami. 
Členské štáty však napriek tomu môžu 
povoliť uvádzanie všetkých AIF alebo 
určitých druhov AIF, ktoré riadia SAIF, na 
trh pre retailových investorov na ich území. 
Inštitúcie EÚ, a najmä Komisia, by však 
mali zvážiť, či by sa nemal navrhnúť 
osobitný rámec EÚ, ktorý by vymedzil 
spoločné pravidlá uvádzania AIF na trh 
pre retailových investorov v EÚ. Na 
základe odsekov 4 a 5 článku 19 smernice 
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Investičné firmy, ktoré získali povolenie 
podľa smernice 2004/39/ES a ktoré 
poskytujú investičné služby retailovým 
klientom, musia zohľadniť tieto doplňujúce 
ochrany pri posudzovaní, či určitý AIF je 
vhodný alebo primeraný pre 
individuálneho retailového klienta. Ak 
členský štát povolí na svojom území 
uvádzanie AIF na trh pre retailových 
investorov, táto možnosť by mala byť 
k dispozícii bez ohľadu na členský štát, 
v ktorom je AIFS usadený, a akékoľvek 
doplňujúce ustanovenia by sa mali 
uplatňovať nediskriminačne.

2004/39/ES členské štáty by mali naďalej 
zabezpečovať, aby vždy, keď povolia 
uvádzať AIF na trh pre retailových 
investorov, sa prijalo vhodné zabezpečenie. 
Investičné firmy, ktoré získali povolenie 
podľa smernice 2004/39/ES a ktoré 
poskytujú investičné služby retailovým 
klientom, musia zohľadniť tieto doplňujúce 
ochranné mechanizmy pri posudzovaní, či 
určitý AIF je vhodný alebo primeraný pre 
individuálneho retailového klienta. Ak 
členský štát povolí na svojom území 
uvádzanie AIF na trh pre retailových 
investorov, táto možnosť by mala byť 
k dispozícii bez ohľadu na členský štát, 
v ktorom je SAIF usadený, a akékoľvek 
doplňujúce ustanovenia by sa mali 
uplatňovať nediskriminačne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Táto smernica investorom 
nezamedzuje ani ich neobmedzuje v 
umiestňovaní podielov alebo podielových 
listov, ktoré vlastnia v AIF, na 
kapitálovom trhu. Títo investori, prípadne 
ich sprostredkovatelia, môžu takéto 
podiely alebo podielové listy ponúknuť 
investorom alebo umiestniť u investorov v 
členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi tohto členského štátu. 
Ak však takáto ponuka alebo umiestnenie 
vychádzajú z iniciatívy SAIF 
spravujúceho tento AIF, na účely tejto 
smernice by sa takáto ponuka alebo 
umiestnenie mali považovať za uvedenie 
na trh zo strany tohto SAIF.  
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Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné 
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Klasifikovanie investície v AIF ako nekomplexný alebo komplexný nástroj naďalej závisí od 
splnenia kritérií článku 38 vykonávacej smernice MiFID.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné 
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uznáva v kompromisnom návrhu švédskeho predsedníctva, nepovažujeme za vhodné, 
aby sa touto smernicou ustanovilo, že AIF by sa mal automaticky považovať za komplexný 
finančný nástroj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Werner Langen

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné 
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prístup, na základe ktorého sa všetky AIF, na ktoré sa vzťahuje smernica, považujú za 
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komplexné finančné nástroje, nezohľadňuje skutočnosť, že smernica zahŕňa najrozličnejšie 
fondy z hľadiska štruktúry, rizika a stratégie vrátane vysoko štandardizovaných fondov, 
ktorých regulácia sa zakladá na pravidlách podobných PKIPCP. V tejto súvislosti by preto 
bolo nevhodné uplatňovať na všetky prípady jednotný prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné 
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Klasifikovanie investície v AIF ako nekomplexný alebo komplexný nástroj naďalej závisí od 
splnenia kritérií článku 38 vykonávacej smernice MiFID.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Burkhard Balz

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 

vypúšťa sa
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a doplniť.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup, na základe ktorého sa všetky AIF, na ktoré sa vzťahuje smernica, považujú za 
komplexné finančné nástroje, nezohľadňuje skutočnosť, že smernica zahŕňa najrozličnejšie 
fondy z hľadiska štruktúry, rizika a stratégie vrátane vysoko štandardizovaných fondov, 
ktorých regulácia sa zakladá na pravidlách podobných PKIPCP. V tejto súvislosti by preto 
bolo nevhodné uplatňovať na všetky prípady jednotný prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany klientov investičných firiem 
v zmysle smernice 2004/39/ES by sa AIF 
nemali na účely danej smernice 
považovať za nekomplexné finančné 
nástroje. Uvedená smernica by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 10 sa majú AIF vo všeobecnosti klasifikovať ako komplexné finančné 
nástroje. Toto tvrdenie je v rozpore s článkom 38 vykonávacej smernice MiFID, podľa 
ktorého sa akcie v otvorených regulovaných fondoch v zásade nepovažujú za komplexné.
Uvedená smernica ustanovuje spoľahlivé kritéria klasifikovania finančných nástrojov ako 
komplexné alebo nekomplexné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Peter Skinner

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) V súlade so zásadou proporcionality 
a vzhľadom na významné prekrývanie 
požiadaviek na udelenie povolenia 
stanovených v smernici Rady 2009/65/ES 
a požiadaviek stanovených v tejto smernici 
by správcovia, ktorým bolo udelené 
povolenie podľa jednej z týchto smerníc, 
mali mať právo na udelenie povolenia 
podľa druhej z týchto smerníc, pričom 
musia splniť len príslušné doplňujúce 
požiadavky na udelenie nového povolenia. 
V tejto súvislosti by mali byť krížové 
odkazy na dokumenty možné pod 
podmienkou, že informácie obsiahnuté v 
týchto dokumentoch sa nezmenili. 
Smernica 2009/65/ES by sa mala zmeniť 
a doplniť, aby sa dosiahol rovnaký 
výsledok.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je potrebné umožniť uplatňovanie 
minimálnych kapitálových požiadaviek 
s cieľom zabezpečiť kontinuitu a správnosť 
služieb riadenia, ktoré poskytujú AIFS. 
Priebežné kapitálové požiadavky by mali 
kryť potenciálnu expozíciu AIFS voči 
profesijnej zodpovednosti za škody 
v súvislosti so všetkými ich činnosťami 
vrátane služieb riadenia poskytovaných na 
základe delegovania alebo na základe 
mandátu.

(11) Je potrebné umožniť uplatňovanie 
minimálnych kapitálových požiadaviek 
s cieľom zabezpečiť kontinuitu a správnosť 
služieb riadenia, ktoré poskytujú SAIF. 
Priebežné kapitálové požiadavky by mali 
kryť potenciálnu expozíciu SAIF voči 
profesijnej zodpovednosti za škody 
v súvislosti so všetkými ich činnosťami 
vrátane služieb riadenia poskytovaných na 
základe delegovania alebo na základe 
mandátu. Vlastné zdroje by mali byť 
investované v likvidných aktívach alebo 
aktívach ľahko zameniteľných za 
hotovosť v krátkom čase a nemali by 
zahŕňať špekulatívne pozície.

Or. en

Odôvodnenie

Tento krok je nevyhnutný, aby sa v plnej miere uplatnila kapitálová požiadavka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
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správcu. Na tento účel musí AIFS
vymenovať depozitára a poveriť ho
vedením peňazí investorov na oddelenom 
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív.

správcu. Na tento účel musí SAIF
zabezpečiť, aby úlohy depozitára 
spočívajúce vo vedení peňazí investorov na 
oddelenom účte, úschove finančných 
nástrojov a overení, či AIF alebo SAIF
v mene AIF získali vlastníctvo všetkých 
ostatných aktív, boli plnené nezávisle a vo 
výlučnom záujme investorov AIF. Takéto 
úlohy môže vykonávať depozitár.

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto presadzovania koncepcie depozitára pre rôzne existujúce štruktúry fondov by mali 
byť funkcie/úlohy depozitára jasne vymedzené a môžu sa prideliť depozitárovi alebo inej 
inštitúcií, ktorá zabezpečuje ich nezávislé vykonávanie v najlepšom záujme investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí AIFS
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom 
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív.

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí SAIF
zabezpečiť vymenovanie depozitára 
a poveriť ho vedením peňazí investorov na 
oddelenom účte, úschovou finančných 
nástrojov a overením, či AIF alebo SAIF
v mene AIF získali vlastníctvo všetkých 
ostatných aktív.

Or. en
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Odôvodnenie

Úlohou SAIF je zabezpečiť vymenovanie depozitára AIF, a nie vymenovať ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí AIFS
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom 
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív.

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív
správcu. Na tento účel musí SAIF
zabezpečiť vymenovanie depozitára 
a poveriť ho vedením peňazí investorov na 
oddelenom účte, úschovou finančných 
nástrojov a overením, či AIF alebo SAIF
v mene AIF získali vlastníctvo všetkých 
ostatných aktív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
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v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí AIFS 
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív.

v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Napriek tomu, že SAIF riadia 
AIF s rôznymi obchodnými modelmi 
a podmienkami okrem iného aj pre 
úschovu aktív, je nevyhnutné, aby sa 
vymenoval depozitár oddelený od SAIF, 
ktorý by v súvislosti s AIF poskytoval 
funkcie depozitára. Depozitár bude 
zodpovedať za vedenie peňazí investorov 
na oddelených účtoch, úschovu
finančných nástrojov vrátane úschovy
finančných nástrojov, ktoré možno držať, 
a overenie, či AIF alebo SAIF v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív. Depozitár môže pre niekoľko AIF 
udržiavať spoločný oddelený účet.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisiace zmeny sa musia uskutočniť pri finalizácii článku 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí AIFS
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom 

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí SAIF
vymenovať depozitára a poveriť ho 
overením, či je hotovosť AIF náležite 



PE439.111v02-00 72/154 AM\804881SK.doc

SK

účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene 
AIF získali vlastníctvo všetkých ostatných
aktív.

vložená v jednej alebo viacerých 
schválených úverových inštitúciách, 
úschovou finančných nástrojov a z nich 
vyplývajúcich nárokov a overením 
uchovávania záznamov o povahe 
a prostriedkoch vlastníctva a umiestnení
aktív AIF.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava nevyhnutná z hľadiska zosúladenia s vypracovanými návrhmi týkajúcimi sa článku 17 
uvádzaného nižšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie AIFS vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. AIFS by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí AIFS
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom 
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo AIFS v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív.

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby sa na 
pôsobenie SAIF vzťahovali spoľahlivé 
kontroly systému správy. SAIF by mali byť 
riadení a organizovaní tak, aby sa 
minimalizovali konflikty záujmov. Vývoj 
v poslednom období vyzdvihuje 
rozhodujúcu potrebu oddeliť funkciu 
úschovy aktív od funkcie správy aktív 
a oddeliť aktíva investorov od aktív 
správcu. Na tento účel musí SAIF
vymenovať depozitára a poveriť ho 
vedením peňazí investorov na oddelenom 
účte, úschovou finančných nástrojov 
a overením, či AIF alebo SAIF v mene AIF 
získali vlastníctvo všetkých ostatných 
aktív, a dohľadom nad AIF v záujme jeho 
investorov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Arlene McCarthy

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Komisia by mala byť oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie s cieľom stanoviť 
a zachovávať záväzné usmernenia 
o správnych politikách odmeňovania 
SAIF. Dôležité je zabezpečiť náležitý 
súlad medzi ustanoveniami o správnom 
odmeňovaní SAIF na jednej strane 
a úverových inštitúcií a investičných 
firiem na druhej strane. Takéto záväzné 
usmernenie by preto malo zabezpečiť 
súlad s uplatniteľnými prvkami 
ustanovení o odmeňovaní stanovenými v
prílohe V smernice 2006/48/ES. Pri 
príprave takýchto delegovaných aktov by 
Komisia mala konzultovať s Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy.

Or. en

Odôvodnenie

G20 podporila zásady FSB o správnom odmeňovaní. Pravidlá EÚ zohľadňujúce tento krok sa 
prijmú prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k smernici 2006/48/ES, 
súčasti smernice o kapitálových požiadavkách. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v politike 
EÚ týkajúcej sa odmeňovania vo finančnom sektore by záväzné usmernenie pre politiky 
odmeňovania SAIF malo vychádzať priamo zo všetkých uplatniteľných prvkov stanovených 
v smernici 2006/48/ES. Aby sa zaistil náležitý dohľad Parlamentu a Rady, toto usmernenie by 
sa malo vypracovať prostredníctvom delegovaného aktu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Diogo Feio

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Predstavitelia štátov vo svojom 
vyhlásení prijatom v nadväznosti na samit 
skupiny G20 v Pittsburghu 24. a 25. 
septembra 2009 stanovili medzinárodný 
konsenzus týkajúci sa odmeňovania 
zamestnancov bánk a iných systémovo 
dôležitých podnikov v oblasti finančných 
služieb. Tieto zásady by sa mali vzťahovať 
na náležitých zamestnancov v rámci 
systémovo dôležitých SAIF, ktorí patria do 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia by 
mala na tento účel prijať vykonávacie 
pravidlá, ktorými sa zabezpečí 
proporcionálnosť všetkých takýchto 
opatrení a ich spravodlivé vykonávanie, 
pokiaľ ide o konkurencieschopnosť SAIF 
usadených v EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď možno namietať proti možnosti riešiť otázku odmeňovania, ak má dôjsť k zverejneniu 
informácií o odmeňovaní, príslušné orgány by sa mali zaoberať len informáciami 
o kompenzácii od príslušných zamestnancov v systémovo dôležitých SAIF s cieľom dohliadať 
na vykonávanie zásad FSB a Komisie. Porovnateľné politiky odmeňovania by investorom do 
AIF neprinášali prospech, pokiaľ by neexistovalo právo splatenia všetkých súm získaných 
späť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Predstavitelia štátov vo svojom 
vyhlásení prijatom v nadväznosti na samit 
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skupiny G20 v Pittsburghu 24. a 25. 
septembra 2009 stanovili medzinárodný 
konsenzus týkajúci sa odmeňovania 
zamestnancov bánk a iných systémovo 
dôležitých podnikov v oblasti finančných 
služieb. Tieto zásady by sa mali náležitým 
spôsobom vzťahovať na SAIF, ktorí 
patria do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. V zásadách politík 
odmeňovania by sa malo uznať, že SAIF 
môžu uplatňovať ustanovenia rôznymi 
spôsobmi v závislosti od svojej veľkosti 
a od veľkosti AIF, ktoré spravujú, svojej 
vnútornej organizácie a charakteru, 
rozsahu a komplexnosti svojich aktivít. 
Uznáva sa, že zásady politík odmeňovania 
SAIF možno uplatňovať inak ako 
v prípade tých, ktoré prijali úverové 
inštitúcie, a to vzhľadom na ich rozdielne 
obchodné modely.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia o odmeňovaní SAIF by mali byť v súlade so zásadami stanovenými G20 
a v zhode s prístupom vyjadreným v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7 správy poslanca 
Gauzèsa, podľa ktorého by sa do odôvodnenia 12a mali zahrnúť nové odôvodnenia. Pritom 
treba spresniť, že tento krok by sa mal uskutočniť náležitým spôsobom. Je veľmi dôležité, aby 
sa vo všetkých zásadách alebo vykonávacích opatreniach uznalo, že SAIF a správcovia aktív 
vo všeobecnosti majú veľmi odlišné a rôznorodé modely obchodovania a odmeňovania 
v porovnaní s modelmi u bánk a úverových inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) V záujme riešenia otázky 
prípadného negatívneho vplyvu 
neadekvátne navrhnutých štruktúr 
odmeňovania na správne riadenie rizík 
a kontrolu rizikového správania 
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jednotlivcov by pre SAIF malo byť 
výslovnou povinnosťou zaviesť 
a udržiavať politiky a postupy 
odmeňovania, ktoré sú v súlade so 
správnym a účinným riadením rizík, a to 
v prípade tých kategórií zamestnancov, 
ktorých profesionálne činnosti majú 
závažný vplyv na rizikové profily AIF, 
ktoré riadia. Do týchto kategórií 
zamestnancov by mali patriť 
prinajmenšom vyšší manažment, 
pracovníci zodpovední za vstupovanie do 
rizika a pracovníci s kontrolnými 
funkciami. S cieľom podporiť zbližovanie 
postupov dohľadu pri posudzovaní politík 
a postupov odmeňovania by mal Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 
zabezpečiť existenciu usmernení 
o politikách správneho odmeňovania 
v sektore SAIF. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné regulovať štruktúry odmeňovania, keďže sú súčasťou primeraného riadenia rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) V záujme riešenia otázky
prípadného negatívneho vplyvu 
neadekvátne navanutých štruktúr 
odmeňovania na správne riadenie rizík 
a kontrolu rizikového správania 
jednotlivcov by pre SAIF malo byť 
výslovnou povinnosťou zaviesť 
a udržiavať politiky a postupy 
odmeňovania, ktoré sú v súlade s účinným 
riadením rizík, a to v prípade tých 
kategórií zamestnancov, ktorých 
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profesionálne činnosti majú závažný vplyv 
na ich rizikové profily alebo na rizikové 
profily AIF, ktoré riadia. Do týchto 
kategórií zamestnancov by mali patriť 
prinajmenšom vyšší manažment, 
pracovníci zodpovední za vstupovanie do 
rizika a pracovníci s kontrolnými 
funkciami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12b) S cieľom zamedziť vstupovaniu do 
nadmerného rizika a zabezpečiť lepšie 
zosúladenie záujmu by správcovia fondov 
mali do fondov, ktoré spravujú, vložiť 
časť svojich vlastných finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Komisia by mala predložiť náležitý 
horizontálny legislatívny návrh, ktorý 
objasní oblasť zodpovednosti a záväzky 
depozitára. Táto smernica by sa mala 
v prípade potreby v náležitom čase zmeniť 
a doplniť.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom vytvoriť skutočne spravodlivé podmienky by Komisia mala navrhnúť horizontálne 
opatrenie, ktorým vymedzí oblasť zodpovednosti a záväzky depozitára. Rovnaké požiadavky 
by sa mali vzťahovať na všetkých depozitárov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu 
vyžadovať, aby oceňovanie aktíva 
vykonával subjekt, ktorý je nezávislý od 
AIFS. 

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely. Proces oceňovania aktív 
a výpočtu čistej hodnoty aktív by mal byť 
funkčne nezávislý od riadiacich funkcií 
SAIF. V náležitých prípadoch by mal mať 
SAIF možnosť delegovať alebo prideliť 
oceňovanie aktív a výpočet čistej hodnoty 
aktív tretej strane.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu 

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely. Proces oceňovania aktív 
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vyžadovať, aby oceňovanie aktíva 
vykonával subjekt, ktorý je nezávislý od 
AIFS.

a výpočtu čistej hodnoty aktív by mal byť 
funkčne nezávislý od funkcií riadenia 
investícií prislúchajúcich SAIF. V 
náležitých prípadoch by malo byť možné, 
aby sa oceňovanie aktív a výpočet čistej 
hodnoty aktív delegovali alebo pridelili 
tretej strane v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so smernicou o PKIPCP a s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Funkcia 
oceňovania by mala byť nezávislá od funkcií riadenia investícií prislúchajúcich SAIF. SAIF 
môže oceňovanie delegovať alebo prideliť špecializovanej tretej strane podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu 
vyžadovať, aby oceňovanie aktíva 
vykonával subjekt, ktorý je nezávislý od 
AIFS.

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely. Oceňovanie aktív a výpočet 
čistej hodnoty aktív by mali byť funkčne 
nezávislé od riadiacich funkcií SAIF. V 
náležitých prípadoch by mal byť SAIF 
oprávnený delegovať alebo prideliť 
oceňovanie aktív a výpočet čistej hodnoty 
aktív tretej strane.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 16.



PE439.111v02-00 80/154 AM\804881SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu 
vyžadovať, aby oceňovanie aktíva
vykonával subjekt, ktorý je nezávislý od 
AIFS.

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely a vyžadovať, aby oceňovanie 
aktív bolo funkčne nezávislé. Mala by 
existovať možnosť, aby sa oceňovanie 
aktív a výpočet čistej hodnoty aktív 
delegovali na tretiu stranu. Je dôležité, 
aby základné metodiky boli fundované a 
zrozumiteľné. Preto by sa mali zverejniť.

Or. en

Odôvodnenie

Kým je proces oceňovania funkčne nezávislý od správy portfólia, nemalo by sa vyžadovať 
pridelenie externému odhadcovi. Dôležitejšia ako úloha odhadcu je fundovanosť základných 
metodík, ktoré by preto mali byť zverejnené najmä v prípade ťažko oceniteľných aktív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Marta Andreasen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu 

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely. SAIF by mal byť oprávnený 
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vyžadovať, aby oceňovanie aktíva 
vykonával subjekt, ktorý je nezávislý od 
AIFS.

delegovať proces oceňovania aktív 
a výpočtu čistej hodnoty aktív na tretiu 
stranu.

Or. en

Odôvodnenie

Oceňovanie vykonávajú nezávislí experti v náležitých prípadoch, keď si to vyžaduje situácia.
Nezávislé ocenenie si nevyžadujú všetky aktíva a požiadavka úplne nezávislého ocenenia by 
navyše fondom zvýšila náklady a investorom znížila zisky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce na ochranu záujmov 
investorov. Rôzni AIFS využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu vyžadovať, 
aby oceňovanie aktíva vykonával subjekt, 
ktorý je nezávislý od AIFS.

(13) Spoľahlivé a objektívne ocenenie 
aktív je rozhodujúce pre ochranu záujmov 
investorov. Rôzni SAIF využívajú rôzne 
metodiky a systémy oceňovania aktív 
v závislosti od aktív a trhov, do ktorých 
prevažne investujú. Je vhodné registrovať 
tieto rozdiely, ale napriek tomu vyžadovať, 
aby SAIF vykonávali postupy oceňovania 
s cieľom zabezpečiť riadne ocenenie aktív 
AIF v záujme výpočtu objektívnej čistej 
hodnoty podielových listov alebo podielov 
AIF.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť vymenovať externého odhadcu pre podiely a podielové listy AIF alebo aktíva 
držané AIF nie je nevyhnutná v prípadoch, keď sa podielové listy a podiely AIF alebo jeho 
aktíva verejne obchodujú, a ich hodnota je preto stanovená trhom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve. 
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť 
povinní zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali kumulovať 
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto 
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu.

(15) Vzhľadom na to, že AIF, ktoré
využívajú pákový efekt, môžu za určitých 
podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali stanoviť 
pre AIF, ktoré používajú určité metódy, 
ktoré dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezhromažďovali jednotne na úrovni
Únie a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na AIF, ktoré vo svojich 
investičných stratégiách trvale využívajú 
vysoké úrovne pákového efektu, mali 
vzťahovať osobitné požiadavky. Tieto AIF
by mali byť povinné zverejniť informácie 
týkajúce sa využívania a zdrojov pákového 
efektu. Tieto informácie by sa mali 
kumulovať a vzájomne vymieňať 
s ostatnými orgánmi v Únii s cieľom 
uľahčiť súhrnnú analýzu účinku pákového 
efektu týchto AIF na finančný systém 
v Únii, ako aj spoločnú reakciu. Európsky 
výbor pre systémové riziká (ESRB) a 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) budú zodpovedať za 
monitorovanie systémových rizík 
vytvorených AIF.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže pákový efekt zvyšuje systémové riziko, nový európsky orgán dohľadu by mal mať 
v záujme zabezpečenia finančnej stability právomoc obmedziť pákový efekt využívaný AIF.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve. 
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť povinní 
zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali kumulovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto 
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu.

(15) Vzhľadom na to, že SAIF, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky na podávanie správ 
by sa mali stanoviť pre SAIF, ktorí 
využívajú pákový efekt. Informácie 
potrebné na zistenie, monitorovanie 
a reagovanie na tieto riziká sa 
nezhromažďovali jednotne na úrovni Únie
a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na SAIF, ktorí vo svojich 
investičných stratégiách využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, mali vzťahovať 
osobitné požiadavky na podávanie správ. 
Títo SAIF by mali byť povinní zverejniť 
informácie týkajúce sa využívania 
a zdrojov pákového efektu. Tieto 
informácie by sa mali zhromažďovať v
ústrednom registri pod patronátom 
Európskeho výboru pre systémové riziká
(ESRB) ustanoveného podľa nariadenia 
2009/.../ES a v náležitých prípadoch
vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Únii, Európskym orgánom pre cenné 
papiere a trhy (ESMA) ustanoveným 
podľa nariadenia 2009/.../ES 
a príslušnými orgánmi v tretích krajinách 
s cieľom uľahčiť súhrnnú analýzu účinku 
pákového efektu týchto SAIF na finančný 
systém v Únii, ako aj spoločnú reakciu.
Ústredný register pod patronátom ESRB 
pre banky, ktoré AIF poskytujú služby 
primárnych sprostredkovateľov, by sa mal 
ustanoviť aj v smerniciach 2006/48/ES 
a 2006/49/ES.



PE439.111v02-00 84/154 AM\804881SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa mohlo zachytiť potenciálne systémové riziko, musia sa informácie zhromažďované na 
vnútroštátnej úrovni sústrediť v ústrednom registri pod patronátom ESRB. Dopĺňať by ho mal 
register aktivít primárnych sprostredkovateľov, ktorý sa ustanoví v smernici o kapitálových 
požiadavkách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve. 
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť povinní 
zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali kumulovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu.

(15) Vzhľadom na to, že SAIF môžu na 
úrovni AIF využívať pákový efekt a môžu 
za určitých podmienok prispieť 
k vytvoreniu systémového rizika alebo 
narušeniu trhov, osobitné požiadavky by sa 
mali stanoviť pre SAIF, ktorí v systémovo 
významnom rozsahu využívajú pákový 
efekt. Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezhromažďovali jednotne na úrovni
Únie a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na SAIF, ktorí na úrovni 
AIF v systémovo významnom rozsahu 
využívajú pákový efekt, mali vzťahovať 
osobitné požiadavky. Takíto SAIF by mali 
byť povinní zverejniť informácie týkajúce 
sa využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali zhromažďovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Únii s cieľom uľahčiť súhrnnú analýzu 
účinku pákového efektu AIF 
spravovaných SAIF na finančný systém 
v Únii, ako aj spoločnú reakciu. Príslušné 
orgány by mali tieto informácie 
odovzdávať Európskemu výboru pre 
systémové riziká (ESRB) ustanovenému 
podľa nariadenia (ES) č. .../2009 
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(nariadenie o ESRB) a Európskemu 
orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) 
ustanovenému podľa nariadenia (ES) č. 
.../2009 (nariadenie o ESMA), aby ich 
tieto orgány mohli používať pri výkone 
svojich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve. 
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť povinní 
zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu.
Tieto informácie by sa mali kumulovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu.

(15) Vzhľadom na to, že SAIF môže na 
úrovni AIF využívať pákový efekt a môže
za určitých podmienok prispieť 
k vytvoreniu systémového rizika alebo 
narušeniu trhov, osobitné požiadavky by sa 
mali stanoviť pre SAIF, ktorí v systémovo 
významnom rozsahu využívajú pákový 
efekt. Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezhromažďovali jednotne na úrovni
Únie a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na SAIF, ktorí na úrovni 
AIF v systémovo významnom rozsahu 
využívajú pákový efekt, mali vzťahovať 
osobitné požiadavky. Takíto SAIF by mali 
byť povinní zverejniť informácie týkajúce 
sa využívania a zdrojov pákového efektu 
vo svojich AIF. Informácie zhromaždené 
príslušnými orgánmi by sa mali 
zhromažďovať a vzájomne vymieňať 
s ostatnými orgánmi v Únii s cieľom 
uľahčiť súhrnnú analýzu účinku pákového 
efektu AIF spravovaných SAIF na 
finančný systém v Únii, ako aj spoločnú 
reakciu.
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Or. en

Odôvodnenie

Na systémovo významnom základe by sa mali stanoviť limity pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za 
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve. 
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť povinní 
zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali kumulovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu. 

(15) Vzhľadom na to, že SAIF môže na 
úrovni AIF využívať pákový efekt a môže
za určitých podmienok prispieť 
k vytvoreniu systémového rizika alebo
narušeniu trhov, osobitné požiadavky by sa 
mali stanoviť pre SAIF, ktorí v systémovo 
významnom rozsahu využívajú pákový 
efekt. Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezhromažďovali jednotne na úrovni
Únie a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na SAIF, ktorí na úrovni 
AIF v systémovo významnom rozsahu 
využívajú pákový efekt, mali vzťahovať 
osobitné požiadavky. Takíto SAIF by mali 
byť povinní zverejniť informácie týkajúce 
sa využívania a zdrojov pákového efektu 
vo svojich AIF. Informácie zhromaždené 
príslušnými orgánmi by sa mali 
zhromažďovať a vzájomne vymieňať 
s ostatnými orgánmi v Únii s cieľom 
uľahčiť súhrnnú analýzu účinku pákového 
efektu AIF spravovaných SAIF na 
finančný systém v Únii, ako aj spoločnú 
reakciu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Gay Mitchell

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Vzhľadom na to, že AIFS, ktorí vo 
svojich investičných stratégiách využívajú 
vysokú úroveň pákového efektu, môžu za
určitých podmienok prispieť k vytvoreniu 
systémového rizika alebo narušeniu trhov, 
osobitné požiadavky by sa mali uložiť voči
AIFS, ktorí používajú určité metódy, ktoré 
dávajú podnet na vznik určitých rizík. 
Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezberali jednotne na úrovni 
Spoločenstva a neposkytovali sa vzájomne 
medzi členskými štátmi s cieľom 
identifikovať potenciálne zdroje rizika pre 
stabilitu finančných trhov v Spoločenstve.  
Na nápravu tejto situácie by sa voči AIFS, 
ktorí vo svojich investičných stratégiách 
trvale využívajú vysoké úrovne pákového 
efektu, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. Títo AIFS by mali byť povinní 
zverejniť informácie týkajúce sa 
využívania a zdrojov pákového efektu. 
Tieto informácie by sa mali kumulovať
a vzájomne vymieňať s ostatnými orgánmi 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť súhrnnú 
analýzu účinku pákového efektu týchto
AIFS na finančný systém v Spoločenstve, 
ako aj spoločnú reakciu.

(15) Vzhľadom na to, že SAIF môže na 
úrovni AIF využívať pákový efekt a môže
za určitých podmienok prispieť 
k vytvoreniu systémového rizika alebo 
narušeniu trhov, osobitné požiadavky by sa 
mali stanoviť pre SAIF, ktorí v systémovo 
významnom rozsahu využívajú pákový 
efekt. Informácie potrebné na zistenie, 
monitorovanie a reagovanie na tieto riziká 
sa nezhromažďovali jednotne na úrovni
Únie a neposkytovali sa vzájomne medzi 
členskými štátmi s cieľom identifikovať 
potenciálne zdroje rizika pre stabilitu 
finančných trhov v Únii. Na nápravu tejto 
situácie by sa na SAIF, ktorí na úrovni 
AIF v systémovo významnom rozsahu 
využívajú pákový efekt, mali vzťahovať 
osobitné požiadavky. Takíto SAIF by mali 
byť povinní zverejniť informácie týkajúce 
sa využívania a zdrojov pákového efektu 
vo svojich AIF. Informácie zhromaždené 
príslušnými orgánmi by sa mali 
zhromažďovať a vzájomne vymieňať 
s ostatnými orgánmi v Únii s cieľom 
uľahčiť súhrnnú analýzu účinku pákového 
efektu AIF spravovaných SAIF na 
finančný systém v Únii, ako aj spoločnú 
reakciu. 

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by SAIF nemala ukladať povinnosť stanoviť osobitné limity pákového efektu, ako 
navrhuje správa poslanca Gauzèsa (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11). Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh vo všeobecnosti nadväzuje na kompromisný návrh švédskeho 
predsedníctva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Vzhľadom na všeobecný cieľ 
finančnej stability a obmedzenie 
systémového rizika by sa osobitná 
pozornosť mala venovať finančným 
inštitúciám, ako sú úverové inštitúcie a 
primárni sprostredkovatelia, ktorí sú 
kľúčovými partnermi AIF a aktívne sa 
podieľajú na tvorbe rizikových postupov. 
Tieto inštitúcie by popri splnení 
požiadaviek na poskytovanie informácií 
príslušným orgánom mali vyhovieť aj 
osobitným kapitálovým požiadavkám, a to 
vzhľadom na riziko, ktoré podstupujú, 
a to v závislosti od ich prepojení na AIF. 
Bezodkladne by sa mal v príslušných 
legislatívnych textoch riešiť konflikt 
záujmov, ktorý vzniká v prípadoch, keď 
tieto inštitúcie samotné spravujú AIF a 
súčasne svojim zákazníkom poskytujú 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Finančné prostriedky poskytnuté 
SAIF, ktorí vo svojich investičných 
stratégiách systematicky využívajú vysokú 
úroveň pákového efektu, by sa mali 
dôkladne monitorovať. Na tento účel by 
sa mala nadviazať osobitná spolupráca 
medzi ESMA a EBA, v rámci ktorej by sa 
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sledovala výška prostriedkov poskytnutých 
takýmto SAIF finančnými inštitúciami 
zapojenými do týchto aktivít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Finančné prostriedky poskytnuté 
SAIF, ktorí vo svojich investičných 
stratégiách systematicky využívajú vysokú 
úroveň pákového efektu, by sa mali 
dôkladne monitorovať. Na tento účel by 
sa mala nadviazať osobitná spolupráca 
medzi ESMA a EBA, v rámci ktorej by sa 
sledovala výška prostriedkov poskytnutých 
takýmto SAIF finančnými inštitúciami 
zapojenými do takýchto aktivít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Enikő Győri

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Problémy s likviditou zapríčinené 
určitými AIF, ktoré vo svojich 
investičných stratégiách využívajú vysokú 
úroveň pákového efektu, ako aj vedľajšie 
účinky tohto efektu prispeli k zvýšeniu 
finančného systémového rizika. Tieto 
problémy sú obzvlášť závažné v prípade 
otvorených investičných fondov, keď by 
prípadný hromadný výstup investorov z 
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fondu mohol ľahko narušiť expozíciu 
ostatných účastníkov trhu v príslušnom 
odvetví.

Or. en

Odôvodnenie

Riziko likvidity tvorí v prípade otvorených fondov značnú časť systémového rizika z dôvodu 
vysokej pravdepodobnosti vyskytnutia sa stádovitého správania, ktoré by mohlo viesť k tomu, 
že trhové ceny by sa vyvíjali jedným smerom. Preto je Komisia naliehavo vyzvaná, aby 
predložila vykonávacie opatrenia, ktoré budú riešiť aj otázky súvisiace s likviditou vyvolané 
spôsobom fungovania AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosti AIFS založené na využívaní 
vysokých úrovní pákového efektu by mohli 
mať škodlivý vplyv na stabilitu a účinné 
fungovanie finančných trhov. Považuje sa 
za potrebné, aby sa Komisii povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať AIFS, a to najmä v tých 
prípadoch, keď AIFS systematicky 
využíva vysoké úrovne pákového efektu. 
Pri limitoch maximálneho rozsahu 
pákového efektu by sa mali zohľadniť 
aspekty týkajúce sa zdroja pákového efektu 
a stratégií, ktoré použili AIFS. Takisto by 
mala zohľadniť hlavne dynamická povaha 
riadenia pákového efektu zo strany väčšiny 
AIFS, ktoré využívajú vysokú úroveň 
pákového efektu. V tomto ohľade by 
limity pákového efektu mohli byť 
napríklad limity, ktoré by sa nemali porušiť 
nikdy alebo limity priemerného pákového 
efektu používané počas daného obdobia (t. 
j. mesačne alebo štvrťročne).

(16) Činnosti AIF založené na využívaní 
pákového efektu by mohli mať škodlivý 
vplyv na stabilitu a účinné fungovanie 
finančných trhov. Považuje sa za potrebné, 
aby sa Európskemu orgánu pre cenné 
papiere a trhy (ESMA) povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať AIF. Pri limitoch 
maximálneho rozsahu pákového efektu by 
sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili AIF. Takisto by sa mala zohľadniť 
v zásade dynamická povaha riadenia 
pákového efektu zo strany väčšiny AIF, 
ktoré využívajú pákový efekt. V tomto 
ohľade by limity pákového efektu mohli 
byť napríklad limity, ktoré by sa nemali 
porušiť nikdy alebo limity priemerného 
pákového efektu používaného počas 
daného obdobia (t. j. mesačne alebo 
štvrťročne). Komisia by mala zabezpečiť, 
aby sa požiadavky týkajúce sa AIF, ktoré 
využívajú pákový efekt stanovený v tejto 
smernici, uplatňovali na všetky fondy 
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vrátane fondov PKIPCP, ktoré pákový 
efekt využívajú na investovanie na 
finančných trhoch Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal mať možnosť ukladať limity na pákový efekt využívaný SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosti AIFS založené na využívaní 
vysokých úrovní pákového efektu by mohli 
mať škodlivý vplyv na stabilitu a účinné 
fungovanie finančných trhov. Považuje sa 
za potrebné, aby sa Komisii povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať AIFS, a to najmä v tých 
prípadoch, keď AIFS systematicky 
využíva vysoké úrovne pákového efektu.
Pri limitoch maximálneho rozsahu 
pákového efektu by sa mali zohľadniť 
aspekty týkajúce sa zdroja pákového 
efektu a stratégií, ktoré použili AIFS. 
Takisto by mala zohľadniť hlavne 
dynamická povaha riadenia pákového 
efektu zo strany väčšiny AIFS, ktoré 
využívajú vysokú úroveň pákového efektu. 
V tomto ohľade by limity pákového efektu 
mohli byť napríklad limity, ktoré by sa 
nemali porušiť nikdy alebo limity 
priemerného pákového efektu používané 
počas daného obdobia (t. j. mesačne alebo 
štvrťročne).

(16) Činnosti SAIF založené na využívaní 
vysokých úrovní pákového efektu by mohli 
mať škodlivý vplyv na stabilitu a účinné 
fungovanie finančných trhov. Pákový efekt 
je ťažko definovateľným pojmom. 
Príslušné orgány domovských členských 
štátov SAIF by však mali mať možnosť
uložiť limity úrovne pákového efektu, 
ktoré by mohli využívať SAIF v období 
mimoriadneho napätia na trhu. Členské 
štáty by mali o každom takomto opatrení 
informovať Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy (ESMA) a Komisiu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosti AIFS založené na využívaní 
vysokých úrovní pákového efektu by 
mohli mať škodlivý vplyv na stabilitu 
a účinné fungovanie finančných trhov.
Považuje sa za potrebné, aby sa Komisii
povolilo uložiť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré by mohli využívať AIFS, a to 
najmä v tých prípadoch, keď AIFS 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu. Pri limitoch 
maximálneho rozsahu pákového efektu by 
sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili AIFS. Takisto by mala zohľadniť 
hlavne dynamická povaha riadenia 
pákového efektu zo strany väčšiny AIFS, 
ktoré využívajú vysokú úroveň pákového 
efektu. V tomto ohľade by limity 
pákového efektu mohli byť napríklad 
limity, ktoré by sa nemali porušiť nikdy 
alebo limity priemerného pákového efektu 
používané počas daného obdobia (t. j. 
mesačne alebo štvrťročne).

(16) Považuje sa za potrebné, aby sa 
príslušným orgánom domovského 
členského štátu SAIF povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať SAIF v AIF, kde by mohla 
byť ohrozená stabilita a integrita 
finančného systému. Pri takýchto limitoch 
by sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili SAIF, ako aj trhové podmienky, 
v ktorých AIF pôsobí. Takisto by sa mala 
zohľadniť v zásade dynamická povaha 
riadenia pákového efektu zo strany väčšiny 
SAIF, ktorí vo svojich AIF využívajú 
pákový efekt, a možné procyklické vplyvy.

Or. en

Odôvodnenie

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 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
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enable them to perform an oversight role.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosti AIFS založené na využívaní 
vysokých úrovní pákového efektu by 
mohli mať škodlivý vplyv na stabilitu 
a účinné fungovanie finančných trhov.
Považuje sa za potrebné, aby sa Komisii
povolilo uložiť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré by mohli využívať AIFS, a to 
najmä v tých prípadoch, keď AIFS 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu. Pri limitoch 
maximálneho rozsahu pákového efektu by 
sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili AIFS. Takisto by mala zohľadniť 
hlavne dynamická povaha riadenia 
pákového efektu zo strany väčšiny AIFS, 
ktoré využívajú vysokú úroveň pákového 
efektu. V tomto ohľade by limity 
pákového efektu mohli byť napríklad 
limity, ktoré by sa nemali porušiť nikdy 
alebo limity priemerného pákového efektu 
používané počas daného obdobia (t. j. 
mesačne alebo štvrťročne). 

(16) Považuje sa za potrebné, aby sa 
príslušným orgánom domovského 
členského štátu SAIF povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať SAIF v AIF, kde by mohla 
byť ohrozená stabilita a integrita 
finančného systému. Pri takýchto limitoch 
by sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili SAIF, ako aj trhové podmienky, 
v ktorých AIF pôsobí. Takisto by mala 
zohľadniť v zásade dynamická povaha 
riadenia pákového efektu zo strany väčšiny 
SAIF, ktorí vo svojich AIF využívajú 
pákový efekt, a možné procyklické vplyvy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Gay Mitchell

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosti AIFS založené na využívaní (16) Považuje sa za potrebné, aby sa 
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vysokých úrovní pákového efektu by 
mohli mať škodlivý vplyv na stabilitu 
a účinné fungovanie finančných trhov.
Považuje sa za potrebné, aby sa Komisii
povolilo uložiť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré by mohli využívať AIFS, a to 
najmä v tých prípadoch, keď AIFS 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu.  Pri limitoch 
maximálneho rozsahu pákového efektu 
by sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili AIFS.  Takisto by mala zohľadniť 
hlavne dynamická povaha riadenia 
pákového efektu zo strany väčšiny AIFS, 
ktoré využívajú vysokú úroveň pákového 
efektu.  V tomto ohľade by limity 
pákového efektu mohli byť napríklad 
limity, ktoré by sa nemali porušiť nikdy 
alebo limity priemerného pákového 
efektu používané počas daného obdobia 
(t. j. mesačne alebo štvrťročne).

príslušným orgánom domovského 
členského štátu SAIF povolilo uložiť 
limity úrovne pákového efektu, ktoré by 
mohli využívať SAIF v AIF, kde by mohla 
byť ohrozená stabilita a integrita 
finančného systému. Pri takýchto limitoch 
by sa mali zohľadniť aspekty týkajúce sa 
zdroja pákového efektu a stratégií, ktoré 
použili SAIF, ako aj trhové podmienky, 
v ktorých AIF pôsobí. Takisto by sa mala 
zohľadniť v zásade dynamická povaha 
riadenia pákového efektu zo strany väčšiny 
SAIF, ktorí vo svojich AIF využívajú 
pákový efekt, a možné procyklické vplyvy.

Or. en

Odôvodnenie

Od Komisie sa neočakáva, že by mala kapacitu na stanovenie týchto obmedzení, a akákoľvek 
takáto právomoc by nepriaznivo ovplyvnila dôveru na trhu a v turbulentných časoch by mohla 
prispieť k nestabilite. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nadväzuje na kompromisný 
návrh švédskeho predsedníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Predaj nakrátko je rozšíreným 
trhovým postupom vo veľkej miere 
využívaným SAIF a ďalšími účastníkmi 
trhu. Aj keď niekedy môže zohrávať 
prospešnú úlohu pri udržovaní likvidity 
trhov, môže spôsobiť aj ich nestabilnosť 
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a z dôvodu svojho procyklického vplyvu 
prispieť k ich destabilizácii. Dlhodobo 
bola zaznamenávaná predovšetkým úloha, 
ktorú predaj nakrátko zohráva pri 
urýchľovaní poklesu trhu vždy, keď došlo 
ku kríze finančného trhu. Predaj 
nakrátko môže okrem toho podporiť 
šírenie falošných správ, ktorých cieľom je 
profitovať z klesajúceho trhu. Keďže 
riadne fungovanie a integrita trhov sú 
nevyhnutnými faktormi na obnovenie 
dôvery dlhodobých investorov, ktorí sú 
rozhodujúcim prvkom financovania 
ekonomiky, a keďže integrácia 
finančných trhov si vyžaduje spoločné 
postupy v rámci Európskej únie s cieľom 
zamedziť regulačnej arbitráži, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/6/ES z 28. januára 2003 o 
obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom 
(zneužívanie trhu) by sa mala zmeniť 
a doplniť s cieľom poskytnúť regulačný 
rámec v oblasti predaja nakrátko a mala 
by zakázať nekrytý predaj nakrátko 
(naked short selling). Komisia by mala pri 
stanovovaní a dodatočnej úprave pravidiel 
zvážiť ustanovenia platné v Spojených 
štátoch, aby sa dosiahla spoločná norma 
na oboch stranách Atlantiku a tým sa 
umožnilo riadne fungovanie globálnych 
finančných trhov.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Nevyhnutne treba zabezpečiť, aby 
sa na všetkých účastníkov trhu 
zapojených do predaja nakrátko 
vzťahovali rovnaké požiadavky. Komisia 
by mala na tento účel navrhnúť 
horizontálne opatrenia s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé podmienky medzi 
SAIF a ostatnými subjektmi využívajúcimi 
predaj nakrátko.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci niektorých legitímnych postupov zaisťovania podnikov proti riziku sa môže používať 
nekrytý predaj nakrátko. Na horizontálnom základe sa musia prijať všetky opatrenia, ktoré 
zabezpečia spravodlivé podmienky a zamedzia regulačnej arbitráži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Nevyhnutne treba na úrovni EÚ 
prijať horizontálne opatrenie, ktorým sa v 
Únii zakáže nekrytý predaj nakrátko 
a vyriešia sa všeobecné otázky súvisiace s 
predajom nakrátko na finančných trhoch.

Or. en

Odôvodnenie

Zastáva názor, že nekrytý predaj nakrátko by sa nemal nikdy povoliť a že otázkou predaja 



AM\804881SK.doc 97/154 PE439.111v02-00

SK

nakrátko sa musíme zaoberať horizontálnym spôsobom s cieľom ochrániť spravodlivé 
podmienky v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Predaj nakrátko zohráva významnú 
úlohu vo fungovaní finančných trhov a je 
legitímnym spôsobom investovania. 
Existuje však obava, že najmä za 
extrémnych podmienok na trhu môže 
predaj nakrátko prispieť k turbulenciám 
na trhu. Preto by mal predaj nakrátko 
fungovať v harmonizovanom regulačnom 
rámci, aby sa obmedzil destabilizujúci 
účinok, ktorý môže mať. V tomto ohľade 
by Komisia mala prijať horizontálny 
nástroj s cieľom zamedziť 
nezrovnalostiam a zabezpečiť spravodlivé 
podmienky vo všetkých právnych 
predpisoch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Predaj nakrátko zohráva významnú 
úlohu vo fungovaní finančných trhov a je 
legitímnym spôsobom investovania. 
Existuje však obava, že najmä za 
extrémnych podmienok na trhu môže 
predaj nakrátko prispieť k turbulenciám 
na trhu. Preto by mal predaj nakrátko 
fungovať v harmonizovanom regulačnom 
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rámci, aby sa obmedzil destabilizujúci 
účinok, ktorý môže mať.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s cieľom, ktorý sa CESR usiluje dosiahnuť, a s prácou, ktorú už vykonal, je náležité 
prostredníctvom osobitných právnych predpisov zaviesť komplexný harmonizovaný regulačný 
rámec v oblasti zverejňovania informácií o predaji nakrátko, ktorý by sa týkal všetkých 
príslušných finančných obchodníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Európska centrálna banka 
a skupina na vysokej úrovni pre finančný 
dohľad pod vedením Jacquesa de 
Larosièra navrhla zriadenie globálneho 
úverového registra. Vytvorenie 
globálneho zoznamu všetkých 
obchodných pozícií by malo pomôcť pri 
odhaľovaní systémového rizika 
vyplývajúceho z expozície voči úveru 
a protistrane a zo stádovitého správania 
a dominového efektu na finančných 
trhoch. CESR by teda mal vytvoriť 
register, do ktorého by sa mali ukladať 
všetky zhromaždené informácie týkajúce 
sa pákového efektu využívaného SAIF.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 16c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16c) Nekalé správanie SAIF, ako aj 
ďalších účastníkov trhu spočívajúce vo 
využívaní určitých techník, ako napr. 
nákup na základe neverejných informácií 
(stealth purchase) alebo hlasovanie bez 
hmotného záujmu (empty voting), by 
mohlo mať na trhy v Únii destabilizačný 
účinok. S cieľom obmedziť nákupy na 
základe neverejných informácií by mal 
náležitý režim poskytovania informácií 
zahŕňať priamy záujem na hlasovaní 
v zmysle priamych vlastníckych podielov, 
ako aj nepriamy záujem získaný 
prostredníctvom derivátových transakcií 
alebo finančných nástrojov, z ktorých 
vyplývajú práva na novovydané akcie. 
Postup hlasovania bez hmotného záujmu 
by sa mal zakázať, pretože má škodlivý 
vplyv na spoločnosti a trhy. V tejto 
súvislosti by Komisia mala preskúmať 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2004/109/ES z 15. decembra 2004 
o harmonizácii požiadaviek na 
transparentnosť v súvislosti 
s informáciami o emitentoch, ktorých 
cenné papiere sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu1, smernicu Komisie 
2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa 
stanovujú podrobné pravidlá 
implementácie určitých ustanovení 
smernice 2004/109/ES o harmonizácii 
požiadaviek na transparentnosť v 
súvislosti s informáciami o emitentoch, 
ktorých cenné papiere sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu2, a 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone 
určitých práv akcionárov spoločností 
registrovaných na regulovanom trhu3.
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1 Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
2 Ú. v. EÚ L 69, 9. 3.2007, s. 27.
3 Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Komisia by mala zvážiť vytvorenie 
európskeho režimu pre súkromné 
investície.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebné zabezpečiť, aby AIFS
poskytoval všetkých spoločnostiam, voči 
ktorým môže uplatňovať kontrolný alebo 
dominantný vplyv, informácie, ktoré táto 
spoločnosť potrebuje na posúdenie, ako 
tento kontrolný vplyv v krátkodobom 
a strednodobom horizonte vplýva na 
ekonomickú a sociálnu situáciu 
spoločnosti. Na tento účel by sa na AIFS, 
ktorý riadi AIF, ktoré sú schopné 
uplatňovať kontrolný vplyv na kótované 
alebo nekótované spoločnosti, mali 
vzťahovať osobitné požiadavky, najmä 
požiadavka oznámiť existenciu tejto 
pozície a požiadavka poskytnúť 
informácie spoločnosti a všetkým jej 
ostatným akcionárom o zámeroch AIFS 

(17) Je potrebné zabezpečiť, aby SAIF
poskytoval všetkých spoločnostiam, voči 
ktorým môže uplatňovať kontrolný alebo 
dominantný vplyv, informácie, ktoré táto 
spoločnosť potrebuje na posúdenie, ako 
tento kontrolný vplyv v krátkodobom 
a strednodobom horizonte vplýva na 
ekonomickú a sociálnu situáciu 
spoločnosti. Na tento účel by sa na SAIF, 
ktorý riadi AIF, ktoré sú schopné 
uplatňovať kontrolný vplyv na nekótované 
spoločnosti, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky. S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť vo vzťahu ku 
kontrolovanej spoločnosti by sa mali 
uplatňovať vyššie požiadavky na 
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v súvislosti s budúcim vývojom obchodnej 
činnosti a ďalšími plánovanými zmenami 
kontrolovanej spoločnosti. S cieľom 
zabezpečiť transparentnosť vo vzťahu ku 
kontrolovanej spoločnosti by sa mali 
uplatňovať vyššie požiadavky na 
podávanie správ. Výročné správy 
príslušných AIF by sa mali doplniť o 
informácie, ktoré sú špecifické vzhľadom 
na druh investície a kontrolovanú 
spoločnosť.

podávanie správ.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované požiadavky na transparentnosť sú príliš prísne a mali by byť účelnejšie 
a vyváženejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Je potrebné zabezpečiť, aby AIFS
poskytoval všetkých spoločnostiam, voči 
ktorým môže uplatňovať kontrolný alebo 
dominantný vplyv, informácie, ktoré táto 
spoločnosť potrebuje na posúdenie, ako 
tento kontrolný vplyv v krátkodobom 
a strednodobom horizonte vplýva na 
ekonomickú a sociálnu situáciu 
spoločnosti. Na tento účel by sa na AIFS, 
ktorý riadi AIF, ktoré sú schopné 
uplatňovať kontrolný vplyv na kótované 
alebo nekótované spoločnosti, mali 
vzťahovať osobitné požiadavky, najmä 
požiadavka oznámiť existenciu tejto 
pozície a požiadavka poskytnúť informácie 
spoločnosti a všetkým jej ostatným 
akcionárom o zámeroch AIFS v súvislosti 
s budúcim vývojom obchodnej činnosti 
a ďalšími plánovanými zmenami 

Je potrebné zabezpečiť, aby SAIF
poskytoval všetkých spoločnostiam, voči 
ktorým môže uplatňovať kontrolný alebo 
významný vplyv, informácie, ktoré táto 
spoločnosť potrebuje na posúdenie, ako 
tento kontrolný vplyv v krátkodobom 
a strednodobom horizonte vplýva na 
ekonomickú a sociálnu situáciu 
spoločnosti. Na tento účel by sa na AIF,
ktoré sú schopné uplatňovať kontrolný 
vplyv na kótované alebo nekótované 
spoločnosti, mali vzťahovať osobitné 
požiadavky, najmä požiadavka oznámiť 
existenciu tejto pozície a požiadavka 
poskytnúť informácie spoločnosti 
a všetkým jej ostatným akcionárom 
o zámeroch AIF v súvislosti s budúcim 
vývojom obchodnej činnosti a ďalšími 
plánovanými zmenami kontrolovanej 
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kontrolovanej spoločnosti. S cieľom 
zabezpečiť transparentnosť vo vzťahu ku 
kontrolovanej spoločnosti by sa mali 
uplatňovať vyššie požiadavky na 
podávanie správ. Výročné správy 
príslušných AIF by sa mali doplniť o 
informácie, ktoré sú špecifické vzhľadom 
na druh investície a kontrolovanú 
spoločnosť.

spoločnosti. S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť vo vzťahu ku 
kontrolovanej spoločnosti by sa mali 
uplatňovať vyššie požiadavky na 
podávanie správ. Výročné správy 
príslušných AIF by sa mali doplniť o 
informácie, ktoré sú špecifické vzhľadom 
na druh investície a kontrolovanú 
spoločnosť. Komisia by mala zabezpečiť, 
aby sa požiadavky stanovené v tejto 
smernici a týkajúce sa AIF, ktoré 
uplatňujú kontrolný alebo dominantný 
vplyv na spoločnosti usadené v Únii, 
uplatňovali na všetky fondy vrátane 
fondov PKIPCP, ktoré takýto kontrolný 
alebo dominantný vplyv uplatňujú na 
spoločnosti usadené v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky by mali byť rovnaké pre všetky fondy (európske aj neeurópske), ktoré uplatňujú 
kontrolný alebo dominantný vplyv na európske spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Treba zaistiť, aby sa na portfóliové 
spoločnosti nevzťahovali prísnejšie 
požiadavky než na iné nekótované 
spoločnosti, ktoré sú predmetom iných 
súkromných investícií ako investícií 
poskytnutých zo strany SAIF. Komisia by 
mala na tento účel čo najskôr, avšak 
najneskôr do ...* vykonať revíziu 
príslušných právnych predpisov v oblasti 
podnikového práva, ako aj príslušných 
smerníc týkajúcich sa finančného sektora 
a uskutočniť potrebné zmeny vo forme 
legislatívnych zmien, čo by malo 
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zabezpečiť takéto spravodlivé podmienky 
súťaže medzi portfóliovou spoločnosťou 
a inými spoločnosťami.
* Ú. v.: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

SAIF a iní investori, ktorí majú v nekótovaných spoločnostiach kontrolný vplyv, by mali mať 
rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Treba zaistiť, aby sa na portfóliové 
spoločnosti nevzťahovali prísnejšie 
požiadavky než na iných emitentov alebo 
nekótované spoločnosti, ktoré sú 
predmetom iných súkromných investícií 
ako investícií poskytnutých zo strany 
SAIF. Komisia by mala na tento účel 
najneskôr do ...* vykonať revíziu 
príslušných právnych predpisov v oblasti 
podnikového práva, ako aj príslušných 
smerníc týkajúcich sa finančného sektora 
a uskutočniť potrebné zmeny vo forme 
legislatívnych zmien, čo by malo 
zabezpečiť takéto spravodlivé podmienky 
súťaže medzi portfóliovou spoločnosťou 
a inými spoločnosťami.
* Ú. v.: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Peter Skinner

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Táto smernica by nemala 
neopodstatnene zaťažovať najmä malé 
stredné AIF, ktoré nepredstavujú 
systémové riziko a neohrozujú integritu 
trhov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie 
tohto cieľa je riadne uplatňovanie zásady 
proporcionality. Táto zásada by sa mala 
všeobecne uplatňovať na požiadavky 
vzťahujúce sa na SAIF, AIF, depozitárov 
a odhadcov, ako aj na výkon právomocí 
dohľadu. Všetky opatrenia v tejto
smernici vrátane delegovaných aktov by 
preto mali náležite zohľadňovať povahu, 
rozsah a komplexnosť jednotlivých 
druhov AIF a SAIF. Táto smernica by sa 
však nemala obchádzať v prípadoch, keď 
ide napr. o umelé rozdelenie fondov 
spravovaných jedným SAIF.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť zavedeniu neprimeraných požiadaviek na tých SAIF, ktorých aktivity 
nepredstavujú závažné systémové riziko, a zohľadniť rozdiely medzi jednotlivými druhmi AIF 
a regulačné obavy, ktoré ich činnosti vyvolávajú, je vhodné, aby sa na ustanovenia tejto 
smernice vzťahovala zásada proporcionality a diferenciácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Pervenche Berès

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Táto smernica by nemala nadmerne 
zaťažiť malé AIF, ktoré nepredstavujú 
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systémové riziko a neohrozujú integritu 
trhov. Jedným z nástrojov na dosiahnutie 
tohto cieľa je riadne uplatňovanie zásady 
proporcionality. Táto zásada by sa mala 
uplatňovať tak na požiadavky vzťahujúce 
sa na SAIF, AIF, depozitárov a odhadcov, 
ako aj na výkon právomocí dohľadu. 
Všetky opatrenia v tejto smernici vrátane 
delegovaných aktov by preto mali zahŕňať 
zásadu proporcionality, aby sa zohľadnila 
povaha, rozsah, komplexnosť alebo 
špecifickosť ich podnikania, napr. 
v prípade správcov investičných fondov 
mikrofinancovania, kde by mali existovať 
upravené požiadavky na oceňovanie 
a podávanie správ.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada proporcionality by mala zabezpečiť náležitú reguláciu upravenú podľa špecifickosti 
jednotlivých druhov fondov, napr. fondov mikrofinancovania, a to bez toho, aby boli vyňaté 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Mala by sa nimi zaoberať pripravovaná piata smernica 
o PKIPCP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) V rámci Únie neexistuje žiadna 
spoločná databáza štandardizovaných 
informácií o SAIF. V dôsledku toho sa 
vytvorila informačná medzera, ktorú 
nemožno uspokojivo vyplniť 
prostredníctvom informácií od samotných 
subjektov tohto sektoru. Preto je 
nesmierne dôležité vytvoriť štatistickú 
databázu s informáciami o SAIF. Túto 
databázu by mala vytvoriť a spravovať 
Komisia.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) SAIF kontrolujúci spoločnosť, 
ktorá má v úmysle odpredať aktíva s 
cieľom vyrovnať časť akvizičného dlhu, 
by mal byť náležite kontrolovaný. Na 
tento účel by v prípade spoločnosti pod 
kontrolou fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií, ktorá má 
v úmysle predať aktíva spoločnosti 
z akéhokoľvek materiálneho hľadiska, 
malo vedenie cieľovej spoločnosti, ako aj 
akvizičných nástrojov vydať vyhlásenie, 
v ktorom uvedie dôvody predaja a potvrdí, 
že navrhovaný predaj je v najlepšom
záujme cieľovej spoločnosti. Pokiaľ 
navrhovaný predaj súvisí so splatením 
akvizičného dlhu, mali by byť 
zamestnanci cieľovej spoločnosti 
informovaní a konzultovaní. Ak sa 
spoločnosť po odpredaji časti aktív stane 
insolventnou, zodpovednosť by mal niesť 
podnik investujúci do verejne 
neobchodovateľných akcií. Od vedenia 
spoločností, ktoré sú predmetom 
skupovania podnikov na dlh, by sa teda 
malo požadovať, aby vydali vyhlásenie, že 
odliv kapitálu vrátane zaplatených 
poplatkov je v dlhodobom záujme 
spoločnosti vrátane jej dlhodobého rastu 
a potrieb výskumu a vývoja.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) AIF využívajúci nadmerný pákový 
efekt na získanie kontrolného vplyvu nad 
nekótovanými spoločnosťami by mohol 
mať škodlivý vplyv na vývoj 
a investovanie týchto spoločností, najmä
v prípade hospodárskeho poklesu. 
Považuje sa za potrebné uložiť limity 
úrovne pákového efektu, ktoré by AIF 
mohli využívať na kúpu spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Pákový efekt využívaný fondmi, ktoré skupujú podniky, je potrebné obmedziť, pretože 
nadmerné zadlženie vytvára pre podniky skúpené týmito fondmi určité riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) Je potrebné zabezpečiť, aby AIF, 
ktoré sa pokúšajú ovplyvniť stratégie 
kótovaných spoločností, boli z dlhodobého 
hľadiska zahrnuté do spoločnosti 
s cieľom zamedziť akejkoľvek 
krátkodobej stratégii.

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé stratégie kótovaných spoločností by nemali byť ovplyvňované investormi 
s krátkodobými cieľmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Mnoho AIFS v súčasnosti riadi AIF 
usadené v tretích krajinách. Je vhodné 
dovoliť AIFS, ktorým bolo udelené 
povolenie, riadiť AIF usadené v tretích 
krajinách, s podmienkou dodržania 
primeraných mechanizmov, ktoré 
zabezpečujú správnu správu týchto AIF 
a účinnú úschovu aktív investovaných 
investormi Spoločenstva.

(18) Mnoho AIF ponúkaných európskym 
investorom je v súčasnosti spravovaných 
a/alebo usadených v tretích krajinách. Je 
vhodné dovoliť investorom usadeným v 
Únii, aby investovali do AIF, ktoré sú
spravované a/alebo usadené v tretích 
krajinách, s podmienkou dodržania 
primeraných mechanizmov, ktoré 
zabezpečujú účinné vykonávanie 
požiadaviek tejto smernice, pokiaľ ide 
o ochranu investorov a správnu správu 
týchto AIF. Investorom usadeným v Únii 
by sa nemalo povoliť investovať do AIF 
usadených v tretích krajinách, ktoré 
nespolupracujú v otázkach daní 
a obozretného dohľadu. Komisia by mala 
zodpovedať za posúdenie miery 
spolupráce tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky AIF ponúkané európskym investorom by mali splniť požiadavku, že zaručia ochranu 
investorov bez ohľadu na miesto, kde sú usadené alebo spravované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Mnoho AIFS v súčasnosti riadi AIF 
usadené v tretích krajinách. Je vhodné 
dovoliť AIFS, ktorým bolo udelené 

(18) Mnoho SAIF v súčasnosti riadi AIF 
usadené v tretích krajinách. Je vhodné 
dovoliť SAIF, ktorým bolo udelené 
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povolenie, riadiť AIF usadené v tretích 
krajinách, s podmienkou dodržania 
primeraných mechanizmov, ktoré 
zabezpečujú správnu správu týchto AIF 
a účinnú úschovu aktív investovaných 
investormi Spoločenstva. 

povolenie, riadiť AIF usadené v tretích 
krajinách. 

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne režimy pre súkromné investície by mali existovať popri povoleniach, čo umožní 
spravovanie fondov tretích krajín a ich uvádzanie na trh v členskom štáte podľa príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) S cieľom podporiť rozvoj 
vnútorného trhu, rozšíriť škálu 
produktov, zlepšiť efektívnosť AIF 
ponúkaných investorom usadeným v Únii 
a posilniť sektor európskych 
alternatívnych investičných fondov by táto 
smernica mala v každom možnom prípade 
podporovať opatrenia, ktoré povzbudzujú 
vytváranie alebo rozširovanie podnikov 
spravujúcich alternatívne investičné fondy 
usadených v Únii, ako aj zriaďovanie AIF 
usadených v členských štátoch. Komisia 
by mala pri príprave delegovaných aktov 
zabezpečiť rovnaké podmienky, ako aj 
to, aby členské štáty neumožňovali AIF 
a SAIF usadeným v tretích krajinách 
využívať podmienky na fungovanie a 
umiestňovanie svojich produktov 
u investorov usadených v Únii, ktoré sú 
priaznivejšie ako tie, ktoré sa vzťahujú na 
AIF a SAIF usadených v Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Úspech smerníc o PKIPCP za posledných 20 rokov vytvoril celosvetovú značku európskeho 
sektoru fondov, pričom európskym investorom poskytol lepšie možnosti investovania 
a v rámci Spoločenstva vytvoril významné množstvo pracovných miest. Podobné zameranie sa 
na vytvorenie rovnakých podmienok pre európskych SAIF a európske AIF na podporu 
a posilnenie sektora alternatívnych investičných fondov v európskom Spoločenstve v rámci 
cieľov smernice o SAIF poskytne pre európskych investorov dodatočné investičné príležitosti 
a podporí rast zamestnanosti v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Európske penzijné fondy, úverové 
inštitúcie, poisťovne a fondy PKIPCP by 
nemali byť oprávnené priamo či 
nepriamo investovať do AIF, ktoré 
nespĺňajú požiadavky tejto smernice 
týkajúce sa ochrany investorov.

Or. en

Odôvodnenie

Úspory európskych občanov by nemali byť, a to ani nepriamo prostredníctvom 
profesionálnych investorov, investované do AIF, ktoré nezaručujú ochranu investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18b) Mnoho AIF spravovaných a/alebo 
usadených v tretích krajinách v súčasnosti 
investuje na európskych finančných 
trhoch. S cieľom zaistiť finančnú 
stabilitu Európskej únie je vhodné, aby sa 
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týmto fondom uložili niektoré z 
požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na AIF 
spravované a/alebo usadené v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Zachovanie finančnej stability európskych trhov zahŕňa potrebu regulovať všetky AIF 
pôsobiace na týchto trhoch bez ohľadu na to, kde sú usadené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné 
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS 
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Počas tohto obdobia troch 

vypúšťa sa
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rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 19 je nadbytočné v rámci definovanom v pozmenenom a doplnenom návrhu 18 
a v nových článkoch 18a a 18b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné 
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 

(19) SAIF by mali byť schopné uvádzať na 
trh AIF usadené v Únii pre 
profesionálnych investorov jednak 
v domovskom členskom štáte SAIF
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom.
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predpisov. Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Iba SAIF, ktorí sú usadení v EÚ a ktorí riadia AIF usadené v EÚ, by mali mať možnosť 
využívať režim povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné 
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS 
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 

(19) Každý investor usadený v Únii by mal 
mať možnosť slobodne investovať 
z vlastnej iniciatívy do fondu v tretej 
krajine v súlade s jestvujúcimi 
vnútroštátnymi režimami pre súkromné 
investície. V takomto prípade by však 
mala byť zaručená transparentnosť 
fondu a účinné monitorovanie 
potenciálneho systémového rizika. Na 
tento účel, ak je SAIF usadený v tretej 
krajine, by príslušný orgán členského 
štátu, v ktorom sa príslušný AIF uvádza 
na trh, mal mať s príslušným orgánom 
tejto tretej krajiny dohodu o spolupráci 
a výmene informácií týkajúcich sa 
systémového rizika. Okrem toho by 
v záujme dokončenia vnútorného trhu 
AIF usadené v Únii a spravované SAIF 
usadeným v Únii mali dostať európske 
povolenie na uvádzanie na trh podľa tejto 
smernice. Tak ako PKIPCP majú výhody 
zo značky PKIPCP, aj AIF usadený v Únii 
by mal mať takúto európsku značku 
ponúkajúcu investorom normy stanovené 
v tejto smernici a posilnenú požiadavkou, 
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na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

podľa ktorej by depozitár a AIF mali byť 
usadení v rovnakom členskom štáte. Tieto 
ustanovenia by sa nemali obchádzať 
prostredníctvom štruktúr zberných 
a hlavných fondov. Preto ak zberný AIF 
investuje do hlavného fondu, ktorý nemá 
európske povolenie na uvádzanie na trh 
podľa tejto smernice, takýto zberný AIF 
by nemal dostať európske povolenie.

Or. en

Odôvodnenie

Aby mohol fond fondov AIF využívať európske povolenie na uvádzanie na trh podľa tejto 
smernice, musel by byť aj v prípade, že investoval viac ako 30 % do AIF v tretej krajine, 
usadený v členskom štáte a spravovaný SAIF povoleným podľa tejto smernice. V porovnaní so 
zberným AIF, ktorého investičná politika spočíva vo výlučnom investovaní do príbuzného 
hlavného fondu a ktorého správca by mal preto len obmedzenú úlohu, by správca 
alternatívneho investičného fondu fondov mal plnú riadiacu úlohu s právomocami 
a zodpovednosťou za správu fondu v súlade s jeho investičnou politikou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 

(19) Členský štát by mal mať možnosť
povoliť SAIF uvádzať na trh na jeho 
území AIF usadené v tretích krajinách pre 
investorov v tomto členskom štáte, pokiaľ 
sa medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF
a orgánom dohľadu príslušnej tretej 
krajiny dohodnú náležité podmienky 
spolupráce. V týchto podmienkach 
spolupráce by sa mali náležite riešiť 
prípadné problémy týkajúce sa daňových 
únikov a prania špinavých peňazí.
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uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS 
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 

(19) Členský štát by mal mať možnosť
povoliť SAIF uvádzať na trh na jeho 
území AIF usadené v tretích krajinách pre 
investorov v tomto členskom štáte, pokiaľ 
sa medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF
a orgánom dohľadu príslušnej tretej 
krajiny dohodnú náležité podmienky 
spolupráce.
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lehote transpozície.  Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov.  Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Diogo Feio

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS 
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 

(19) Členský štát by mal mať možnosť
povoliť SAIF uvádzať na trh na jeho 
území AIF usadené v tretích krajinách pre 
investorov v tomto členskom štáte, pokiaľ 
sa medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF
a orgánom dohľadu príslušnej tretej 
krajiny dohodnú náležité podmienky 
spolupráce.
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najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Usudzuje sa, že výmena informácií týkajúcich sa daní nie je pre uvedený cieľ tejto smernice 
relevantná. Dôležité je umožniť, aby existovali aj vnútroštátne režimy pre súkromné investície 
a aby sa neobmedzili investori, ktorým môžu režimy členských štátov pre súkromné investície 
umožniť uvádzanie na trh pre profesionálnych investorov, ako sa uvádza v smernici, keďže to 
by mohlo od členských štátov vyžadovať, aby zmenili a doplnili svoje vnútroštátne právne 
predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS 
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou 
treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 

(19) Členské štáty by mali mať možnosť
umožniť alebo naďalej umožňovať SAIF, 
aby uvádzali na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
na ich území na základe vnútroštátnych 
právnych predpisov.
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úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali 
nadobudnúť účinnosť až tri roky po 
lehote transpozície. Medzitým môžu 
členské štáty umožniť alebo naďalej 
umožňovať AIFS, aby uvádzali na trh 
AIF usadené v tretích štátoch pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Počas tohto obdobia troch 
rokov však AIFS nemôžu uvádzať na trh 
také AIF pre profesionálnych investorov v 
iných členských štátoch na základe práv 
udelených podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zachovať možnosť investorovej voľby by členské štáty mali mať možnosť umožniť 
súkromné investície a uvádzanie AIF z nečlenských krajín EÚ na trh pre profesionálnych 
investorov na svojom území na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) AIFS by takisto mali byť schopné
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte AIFS
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať oznamovacím postupom 
a existencii daňovej dohody s príslušnou

(19) SAIF by takisto mali mať možnosť
uvádzať na trh AIF usadené v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
jednak v domovskom členskom štáte SAIF
a v iných členských štátoch. Toto právo by 
malo podliehať podpísaniu 
multilaterálnych dohôd o výmene 
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treťou krajinou, ktorou sa zabezpečí 
účinná výmena informácií s daňovými 
úradmi v mieste bydliska investorov 
Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, že 
takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach, by práva týkajúce sa 
uvádzania na trh AIF usadených v tretích 
krajinách pre profesionálnych investorov 
udelené podľa tejto smernice mali
nadobudnúť účinnosť až tri roky po lehote 
transpozície. Medzitým môžu členské štáty 
umožniť alebo naďalej umožňovať AIFS, 
aby uvádzali na trh AIF usadené v tretích 
štátoch pre profesionálnych investorov na 
ich území na základe vnútroštátnych 
právnych predpisov. Počas tohto obdobia 
troch rokov však AIFS nemôžu uvádzať na 
trh také AIF pre profesionálnych 
investorov v iných členských štátoch na 
základe práv udelených podľa tejto 
smernice. 

informácií a daňovej spolupráci medzi
treťou krajinou a Komisiou konajúcou 
v mene členských štátov. Vzhľadom na 
skutočnosť, že takéto AIF a tretia krajina, 
v ktorej sú usadené, musia spĺňať 
dodatočné požiadavky, z ktorých niektoré 
musia byť najskôr ustanovené vo 
vykonávacích opatreniach, by práva 
týkajúce sa uvádzania na trh AIF 
usadených v tretích krajinách pre 
profesionálnych investorov udelené podľa 
tejto smernice mali nadobudnúť účinnosť 
až tri roky po lehote transpozície. 
Medzitým môžu členské štáty umožniť 
alebo naďalej umožňovať SAIF, aby 
uvádzali na trh AIF usadené v tretích 
štátoch pre profesionálnych investorov na 
ich území na základe vnútroštátnych 
právnych predpisov. Počas tohto obdobia 
troch rokov však SAIF nemôžu uvádzať na 
trh také AIF pre profesionálnych 
investorov v iných členských štátoch na 
základe práv udelených podľa tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Členské štáty by mali mať možnosť
povoliť SAIF, aby na trh uvádzal AIF 
usadené v tretej krajine alebo AIF, na 
ktoré sa nevzťahuje táto smernica, pre 
profesionálnych investorov na ich území 
na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov. Členské štáty by takisto mali 
mať možnosť povoliť profesionálnym 
investorom na svojom území investovať 
na ich vlastnú zodpovednosť do AIF 
usadených v tretích krajinách.
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Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne režimy pre súkromné investície by mali existovať popri povoleniach, čo umožní 
uvádzanie fondov tretích krajín na trh v členskom štáte podľa príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) Komisia by mala po uplynutí piatich 
rokov určených na preskúmanie predložiť 
návrh na revíziu tejto smernice. Mala by 
sa usilovať o ustanovenie rovnocennosti 
s tretími krajinami, ktorá SAIF usadeným 
v Únii umožní na trh v rámci celej Únie 
uvádzať podiely alebo podielové listy AIF 
usadených v tretích krajinách za 
podmienky dodržania oznamovacieho 
postupu. Ďalej by mala stanoviť 
požiadavky pre SAIF usadených v tretej 
krajine, na základe ktorých môžu na trh v 
rámci Únie uvádzať podiely alebo 
podielové listy AIF. Požiadavky na 
rovnocennosť by mali zahŕňať regulačnú 
rovnocennosť a rovnocennosť dohľadu, 
reciprocitu prístupu na trhy a dohodu 
o výmene informácií medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
SAIF a príslušným orgánom tretej 
krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Po päťročnom období určenom na preskúmanie by sa mala potenciálna rovnocennosť znovu 
posúdiť. To umožní zohľadniť globálny vývoj a poskytne čas na posúdenie fungovania tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy 
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy 
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 
Podobne depozitár môže delegovať svoje 
úlohy depozitára, pokiaľ pri voľbe, 
vymenovaní a pravidelnej kontrole tejto 
osoby a jej činností v súvislosti 
s delegovanými úlohami koná dostatočne 
starostlivo, kvalifikovane a opatrne.
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malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Depozitári musia byť oprávnení delegovať funkcie na subdepozitárov vo všetkých príslušných 
jurisdikciách v závislosti od povahy základných investícií držaných v AIF. Podrobnejšie 
odôvodnenie sa nachádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 17 ods. 4 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy 
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 
Podobne depozitár môže delegovať svoje 
úlohy depozitára v súvislosti s AIF 
usadeným v tretej krajine na depozitára 
usadeného v danej tretej krajine pod 
podmienkou, že právne predpisy danej 
tretej krajiny sú v súlade s normami 
stanovenými medzinárodnými 
organizáciami, okrem iného normami 
IOSCO o dohľade nad hedgeovými 
fondmi. Malo by byť tiež možné, aby SAIF 
vymenoval odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Ak tretia krajina spĺňa normy IOSCO, mali by byť depozitári usadení v rámci jej jurisdikcie 
podľa tejto smernice oprávnení ako depozitári SAIF spravujúci AIF tretích krajín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 
Podobne depozitár môže delegovať 
niektoré zo svojich úloh depozitára 
v súvislosti s AIF usadeným v tretej krajine 
na depozitára usadeného v danej tretej 
krajine pod podmienkou, že právne 
predpisy danej tretej krajiny zabezpečujú 
úroveň ochrany záujmov investorov, ktorá 
je rovnocenná úrovni v Únii. Za určitých 
podmienok by malo byť tiež možné, aby 
SAIF vymenoval odhadcu usadeného 
v tretej krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky požiadavky na povinnosti depozitára možno delegovať na subdelegovaného 
správcu („depozitára“) v tretej krajine, keďže depozitár by si mal povinne zachovať celkovú 
zodpovednosť vo vzťahu k aktívam, v prípade ktorých bola úschova alebo správa delegovaná.
Odhadca usadený v tretej krajine nemusí byť nezávislý. Mala by existovať možnosť rôznych 
právnych režimov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený
v tretej krajine pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 
Podobne depozitár môže delegovať 
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depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

niektoré zo svojich úloh depozitára 
v súvislosti s AIF usadeným v tretej krajine 
na depozitára usadeného v danej tretej 
krajine pod podmienkou, že právne 
predpisy danej tretej krajiny zabezpečujú 
úroveň ochrany záujmov investorov, ktorá 
je rovnocenná úrovni v Únii. Za určitých 
podmienok by malo byť tiež možné, aby 
SAIF vymenoval odhadcu usadeného 
v tretej krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže depozitár by mal mať celkovú zodpovednosť, nie je vhodné, aby sa na subdelegovaného 
správcu v tretej krajine delegovali všetky povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy 
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

(20) Je vhodné povoliť SAIF delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochranné mechanizmy. 
Podobne depozitár môže delegovať 
niektoré zo svojich úloh depozitára 
v súvislosti s AIF usadeným v tretej krajine 
na depozitára usadeného v danej tretej 
krajine pod podmienkou, že právne 
predpisy danej tretej krajiny zabezpečujú 
úroveň ochrany záujmov investorov, ktorá 
je rovnocenná úrovni v Únii. Za určitých 
podmienok by malo byť tiež možné, aby 
SAIF vymenoval odhadcu usadeného 
v tretej krajine.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Je vhodné povoliť AIFS delegovať 
administratívne úlohy na subjekt usadený 
v tretej krajine, pod podmienkou, že sú 
zavedené potrebné ochrany. Podobne 
depozitár môže delegovať svoje úlohy
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Spoločenstve. Za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby AIFS vymenoval 
nezávislého odhadcu usadeného v tretej 
krajine.

(20) Je vhodné povoliť SAIF usadenému 
v Únii delegovať niektoré administratívne 
úlohy na subjekt usadený v tretej krajine 
pod podmienkou, že sú zavedené potrebné 
ochranné mechanizmy. Podobne depozitár 
môže delegovať niektoré zo svojich úloh
depozitára v súvislosti s AIF usadeným 
v tretej krajine na depozitára usadeného 
v danej tretej krajine pod podmienkou, že 
právne predpisy danej tretej krajiny 
zabezpečujú úroveň ochrany záujmov 
investorov, ktorá je rovnocenná úrovni 
v Únii. V prípade aktív umiestnených 
v tretej krajine a za určitých podmienok by 
malo byť tiež možné, aby SAIF vymenoval 
odhadcu usadeného v tretej krajine.

Or. en

Odôvodnenie

Delegovanie kľúčových postupov ako sú oceňovanie a úlohy depozitára SAIF usadenými 
v Spoločenstve musí byť obmedzené, aby sa zabezpečila ochrana investorov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S podmienkou existencie 
rovnocenného regulačného rámca v tretej 
krajine, ako aj účinného prístupu AIFS 
usadeného v Spoločenstve k trhu danej 
tretej krajiny, by pre členské štáty malo 
byť dovolené udeliť AIFS povolenie 
v súlade s ustanoveniami tejto smernice 
bez vyžadovania, aby mal sídlo spoločnosti 
v Spoločenstve po uplynutí obdobia troch 
rokov od ukončenia lehoty transpozície. 
V tejto lehote sa zohľadňuje skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 21 je nadbytočné v rámci definovanom v pozmenenom a doplnenom návrhu 18 
a v nových článkoch 18a a 18b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S podmienkou existencie 
rovnocenného regulačného rámca v tretej 
krajine, ako aj účinného prístupu AIFS 
usadeného v Spoločenstve k trhu danej 
tretej krajiny, by pre členské štáty malo 
byť dovolené udeliť AIFS povolenie 

vypúšťa sa
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v súlade s ustanoveniami tejto smernice 
bez vyžadovania, aby mal sídlo spoločnosti 
v Spoločenstve po uplynutí obdobia troch 
rokov od ukončenia lehoty transpozície. 
V tejto lehote sa zohľadňuje skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s ostatnými zmenami týkajúcimi sa rovnocennosti a tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Diogo Feio

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S podmienkou existencie 
rovnocenného regulačného rámca v tretej 
krajine, ako aj účinného prístupu AIFS 
usadeného v Spoločenstve k trhu danej 
tretej krajiny, by pre členské štáty malo 
byť dovolené udeliť AIFS povolenie 
v súlade s ustanoveniami tejto smernice 
bez vyžadovania, aby mal sídlo spoločnosti 
v Spoločenstve po uplynutí obdobia troch 
rokov od ukončenia lehoty transpozície. 
V tejto lehote sa zohľadňuje skutočnosť, 
že takéto AIF a tretia krajina, v ktorej sú 
usadené, musia spĺňať dodatočné 
požiadavky, z ktorých niektoré musia byť 
najskôr ustanovené vo vykonávacích 
opatreniach.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zrušenie trojročnej lehoty, počas ktorej sa SAIF z tretích krajín zamedzuje získať povolenie 
uvádzať svoje fondy na trh v EÚ, s cieľom odstrániť protekcionistickú bariéru zavedenú 
pôvodným textom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Je potrebné spresniť právomoci 
a povinnosti príslušných orgánov 
zodpovedných za implementáciu tejto 
smernice a zdokonaliť mechanizmy 
potrebné na zabezpečenie potrebnej úrovne 
cezhraničnej spolupráce orgánov dohľadu.

(22) Je potrebné spresniť právomoci 
a povinnosti príslušných orgánov 
zodpovedných za implementáciu tejto 
smernice a zdokonaliť mechanizmy 
potrebné na zabezpečenie potrebnej úrovne 
cezhraničnej spolupráce orgánov dohľadu. 
Európsky výbor pre systémové riziká a 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) budú orgánmi zodpovednými za 
cezhraničný dohľad.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica o SAIF by mala zohľadniť nový európsky rámec dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Relatívny význam činností AIFS na 
niektorých finančných trhoch najmä v tých 
prípadoch, keď AIF, ktoré riadia, nemajú 
hmotný záujem o príslušné produkty alebo 
nástroje, od ktorých sa odvodzujú tieto 
trhy, by za určitých okolností mohol brániť 

(23) Relatívny význam činností AIF na 
niektorých finančných trhoch, najmä v tých 
prípadoch, keď takéto AIF nemajú hmotný 
záujem o príslušné produkty alebo nástroje, 
od ktorých sa odvodzujú tieto trhy, by za 
určitých okolností mohol brániť účinnému 



AM\804881SK.doc 129/154 PE439.111v02-00

SK

účinnému fungovaniu týchto trhov. Mohol 
by napríklad spôsobiť neprimeranú 
nestabilnosť týchto trhov alebo ovplyvniť 
korektnú tvorbu cien nástrojov, s ktorými 
sa obchoduje na týchto trhoch. Preto sa 
považuje za potrebné, aby sa monitorovali 
činnosti AIFS na týchto trhoch a aby sa 
zasiahlo v tých prípadoch, keď by to bolo 
potrebné na ochranu ich riadneho 
fungovania.

fungovaniu týchto trhov. Mohol by 
napríklad spôsobiť neprimeranú 
nestabilnosť týchto trhov alebo ovplyvniť 
korektnú tvorbu cien nástrojov, s ktorými 
sa obchoduje na týchto trhoch. Preto sa 
považuje za potrebné, aby sa monitorovali 
činnosti SAIF na týchto trhoch a aby sa 
zasiahlo v tých prípadoch, keď by to bolo 
potrebné na ochranu ich riadneho 
fungovania. Účasť AIF na komoditných 
trhoch treba obmedziť. Predovšetkým je 
potrebné zakázať AIF účasť na 
poľnohospodárskych komoditných trhoch 
Únie. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa 
požiadavky týkajúce sa AIF investujúcich 
do komoditných trhov uplatňovali na 
všetky fondy Únie alebo tretích krajín 
investujúce bez hmotného záujmu 
o produkty alebo nástroje.

Or. en

Odôvodnenie

Komoditné trhy by mali byť chránené pred špekulatívnymi fondmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Pervenche Berès

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Členské štáty by mali ustanoviť 
pravidlá pre sankcie za porušenia 
ustanovení tejto smernice a mali by 
zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané a 
odradzujúce.

(24) Členské štáty by mali na základe
usmernení vypracovaných orgánom 
ESMA ustanoviť pravidlá pre sankcie za 
porušenia ustanovení tejto smernice a mali 
by zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané a 
odradzujúce.

Or. en
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Odôvodnenie

Sankcie musia byť zhodné v rámci celého Spoločenstva, a preto by sa mali vypracovať 
v súlade s usmerneniami navrhnutými orgánom ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Táto smernica by mala pre každý 
AIF spravovaný v rámci rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice ustanoviť 
jediného SAIF, ktorý by mal zodpovedať 
za súlad s požiadavkami tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že podľa tejto smernice by sa mal pre každý AIF povoliť len jeden SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Opatrenia potrebné na 
implementáciu tejto smernice by sa mali 
prijať v súlade s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy na výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento krok je náležitý podľa nových postupov komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Wolf Klinz

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na 
ustanovenie postupov, na základe ktorých 
môžu AIFS, ktorí riadia portfóliá AIF, 
ktorých riadené aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa 
s nimi zaobchádzalo ako s AIFS, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica. 
Cieľom týchto opatrení je tiež ustanoviť 
kritériá, ktoré majú príslušné orgány 
používať na posúdenie, či AIFS plnia svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vedenie ich 
obchodných záležitostí, druh konfliktov 
záujmov, ktoré musia AIFS identifikovať, 
ako aj primerané kroky, ktoré by AIFS mali 
prijať v súvislosti s internými 
a organizačnými postupmi s cieľom 
identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Ich 
cieľom je ustanoviť požiadavky na 
riadenie rizík, ktoré majú AIFS využívať 
ako funkciu rizík, ktoré správcovi AIF 
vznikajú za AIF, ktoré riadi, ako aj 
akékoľvek mechanizmy, ktoré sú 
potrebné, aby AIFS mohol riadiť 
konkrétne riziká spojené s transakciami 
predaja nakrátko, vrátane akýchkoľvek 
závažných obmedzení, ktoré by mohli byť 
potrebné na ochranu AIF pred 
nadmernými rizikovými expozíciami. Ich 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým 
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty potrebné na implementáciu tejto 
smernice v súlade s článkom 290 zmluvy, 
ktorých cieľom je tiež ustanoviť kritériá, 
ktoré majú príslušné orgány používať na 
posúdenie, či SAIF plnia svoje povinnosti, 
pokiaľ ide o vedenie ich obchodných 
záležitostí, druh konfliktov záujmov, ktoré 
musia SAIF identifikovať, ako aj primerané 
kroky, ktoré by SAIF mali prijať 
v súvislosti s internými a organizačnými 
postupmi s cieľom identifikovať, 
zabraňovať, riadiť a zverejňovať konflikty 
záujmov. Ich cieľom by tiež malo byť
špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
nástrojov na to, aby SAIF mohli investovať 
do takýchto nástrojov vydaných po 1. 
januári 2011. Ich cieľom by takisto malo 
byť špecifikovať požiadavky, ktoré majú 
SAIF spĺňať pri investovaní do takýchto 
sekuritizačných nástrojov. Ich cieľom by 
malo byť aj ustanoviť kritériá, na základe 
ktorých sa môže proces oceňovania
považovať za nezávislý v zmysle tejto 
smernice. Ich cieľom by takisto malo byť 
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
sa správca v prípade nadmerného 
delegovania nemôže ďalej považovať za 
správcu AIF. Ich cieľom by rovnako malo 
byť stanoviť obsah a formu výročnej 
správy, ktorú musí SAIF sprístupniť za 
každý AIF, ktorý riadi, a ustanoviť 
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cieľom je ustanoviť požiadavky riadenia 
likvidity tejto smernice a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF.
Ich cieľom je špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby AIFS
bolo umožnené investovať do takýchto 
nástrojov vydaných po 1. januári 2011. Ich 
cieľom je takisto špecifikovať požiadavky, 
ktoré majú spĺňať AIFS pri investovaní do 
takýchto sekuritizačných nástrojov. Ich 
cieľom je ustanoviť kritériá, na základe 
ktorých sa môže odhadca považovať za 
nezávislého v zmysle tejto smernice. Ich 
cieľom je ustanoviť podmienky, na 
základe ktorých by sa malo schváliť 
delegovanie funkcií AIFS, a podmienky, 
na základe ktorých sa správca v prípade 
nadmerného delegovania nemôže ďalej 
považovať za správcu AIF. Ich cieľom je
stanoviť obsah a formu výročnej správy, 
ktorú musí AIFS sprístupniť za každý AIF, 
ktorý riadi, a ustanoviť povinnosti AIFS
poskytovať informácie investorom 
a požiadavky na podávanie hlásení 
príslušným orgánom, ako aj ich periodicitu. 
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky 
poskytovania informácií uložené voči 
AIFS, pokiaľ ide o pákový efekt, 
a stanoviť periodicitu podávania správ 
príslušným orgánom a poskytovania 
informácií investorom. Ich cieľom je 
stanoviť limity úrovne pákového efektu, 
ktoré AIFS môžu používať pri riadení 
AIF. Ich cieľom je stanoviť podrobný 
obsah a spôsob, akým by AIFS 
nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju 
informačnú povinnosť voči emitentom a 
nekótovaným spoločnostiam, ich 
príslušným akcionárom a zástupcom 
zamestnancov, vrátane informácií, ktoré 
sa majú poskytovať vo výročných 
správach AIF, ktoré riadia. Ich cieľom je 
špecifikovať druhy obmedzení alebo 
podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 

povinnosti SAIF poskytovať informácie 
investorom a požiadavky na podávanie 
hlásení príslušným orgánom, ako aj ich 
periodicitu. Mali by tiež špecifikovať 
spôsoby, obsah a frekvenciu výmeny 
informácií týkajúcich sa SAIF medzi 
príslušnými orgánmi domovského 
členského štátu SAIF a inými príslušnými 
orgánmi, kde môžu mať SAIF individuálny 
alebo kolektívny vplyv na stabilitu 
systémovo významných finančných 
inštitúcií a na riadne fungovanie trhov. 
Zároveň by mali špecifikovať postupy 
overovania a vyšetrovania na mieste.
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investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak 
je odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu. Ich cieľom je 
ustanoviť všeobecné kritériá 
posudzovania, či tretie krajiny poskytujú 
AIFS Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
AIFS a inými príslušnými orgánmi, kde 
môžu mať AIFS individuálny alebo 
kolektívny vplyv na stabilitu systémovo 
významných finančných inštitúcií a na 
riadne fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovanými zmenami v legislatívnom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Astrid Lulling

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice. 
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým 
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty potrebné na implementáciu tejto 
smernice v súlade s článkom 290 zmluvy, 



PE439.111v02-00 134/154 AM\804881SK.doc

SK

schopná prijímať opatrenia na 
ustanovenie postupov, na základe ktorých 
môžu AIFS, ktorí riadia portfóliá AIF, 
ktorých riadené aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa 
s nimi zaobchádzalo ako s AIFS, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica.
Cieľom týchto opatrení je tiež ustanoviť 
kritériá, ktoré majú príslušné orgány 
používať na posúdenie, či AIFS plnia svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vedenie ich 
obchodných záležitostí, druh konfliktov 
záujmov, ktoré musia AIFS identifikovať, 
ako aj primerané kroky, ktoré by AIFS mali 
prijať v súvislosti s internými 
a organizačnými postupmi s cieľom 
identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Ich 
cieľom je ustanoviť požiadavky na riadenie 
rizík, ktoré majú AIFS využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby AIFS 
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami.
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky
riadenia likvidity tejto smernice a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Ich cieľom je špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby AIFS
bolo umožnené investovať do takýchto 
nástrojov vydaných po 1. januári 2011. Ich
cieľom je takisto špecifikovať požiadavky, 
ktoré majú spĺňať AIFS pri investovaní do 
takýchto sekuritizačných nástrojov. Ich 
cieľom je ustanoviť kritériá, na základe 
ktorých sa môže odhadca považovať za 
nezávislého v zmysle tejto smernice. Ich 
cieľom je ustanoviť podmienky, na základe 
ktorých by sa malo schváliť delegovanie 
funkcií AIFS, a podmienky, na základe 
ktorých sa správca v prípade nadmerného 
delegovania nemôže ďalej považovať za 

ktorých cieľom je tiež ustanoviť kritériá, 
ktoré majú príslušné orgány používať na 
posúdenie, či SAIF plnia svoje povinnosti, 
pokiaľ ide o vedenie ich obchodných 
záležitostí, druh konfliktov záujmov, ktoré 
musia SAIF identifikovať, ako aj primerané 
kroky, ktoré by SAIF mali prijať 
v súvislosti s internými a organizačnými 
postupmi s cieľom identifikovať, 
zabraňovať, riadiť a zverejňovať konflikty 
záujmov. Ich cieľom by rovnako malo byť
ustanoviť požiadavky na riadenie rizík, 
ktoré majú SAIF využívať ako funkciu 
rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú za AIF, 
ktoré riadi. Mali by tiež ustanoviť systémy 
a postupy riadenia likvidity, ktoré majú 
AIF uplatňovať. Ich cieľom by tiež malo 
byť špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
nástrojov na to, aby SAIF mohli investovať 
do takýchto nástrojov vydaných po 1. 
januári 2011. Ich cieľom by takisto malo 
byť špecifikovať požiadavky, ktoré majú 
SAIF spĺňať pri investovaní do takýchto 
sekuritizačných nástrojov. Mali by tiež
ustanoviť postupy riadneho oceňovania 
aktív a podielov alebo podielových listov 
AIF. Zároveň by mali v súvislosti 
s depozitármi vymedziť spôsoby oddelenia 
platieb na rozličných účtoch, pojmy 
úschova a správa vrátane spôsobov 
oddelenia finančných nástrojov a z nich 
vyplývajúcich nárokov na rozličných 
účtoch, stanoviť, kedy môžu byť finančné 
nástroje a z nich vyplývajúce nároky 
držané alebo zachované, kedy sú 
predmetom bežného obchodovania, a kedy 
dochádza ku strate finančných nástrojov 
a z nich vyplývajúcich nárokov, stanoviť 
povinnosti depozitárov v oblasti dohľadu, 
podmienky delegovania vrátane 
povinnosti depozitárov v oblasti hĺbkovej 
analýzy, ako aj potrebu dohôd 
o spolupráci s ostatnými jurisdikciami 
a podmienky schvaľovania depozitárov 
vrátane posúdenia, či depozitár môže 
poskytnúť dostatočné finančné a odborné 
záruky potrebné na účinné vykonávanie 
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správcu AIF. Ich cieľom je stanoviť obsah 
a formu výročnej správy, ktorú musí AIFS
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti AIFS poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky poskytovania
informácií uložené voči AIFS, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. Ich 
cieľom je stanoviť limity úrovne 
pákového efektu, ktoré AIFS môžu 
používať pri riadení AIF. Ich cieľom je 
stanoviť podrobný obsah a spôsob, akým 
by AIFS nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju 
informačnú povinnosť voči emitentom a 
nekótovaným spoločnostiam, ich 
príslušným akcionárom a zástupcom 
zamestnancov, vrátane informácií, ktoré 
sa majú poskytovať vo výročných 
správach AIF, ktoré riadia. Ich cieľom je 
špecifikovať druhy obmedzení alebo 
podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak 
je odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu. Ich cieľom je 
ustanoviť všeobecné kritériá 
posudzovania, či tretie krajiny poskytujú 
AIFS Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS

príslušných funkcií depozitára a plnenie 
záväzkov spojených s týmito funkciami.
Rovnako by mali ustanoviť podmienky, na 
základe ktorých by sa malo schváliť 
delegovanie funkcií SAIF, a podmienky, na 
základe ktorých sa správca v prípade 
nadmerného delegovania nemôže ďalej 
považovať za správcu AIF. Ich cieľom by 
tiež malo byť stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí SAIF
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti SAIF poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Mali by tiež 
ustanoviť požiadavky na poskytovanie
informácií uložené voči SAIF, najmä 
pokiaľ ide o pákový efekt, a stanoviť 
periodicitu podávania správ príslušným 
orgánom a poskytovania informácií 
investorom. Zároveň by mali ustanoviť,
kedy sa má pákový efekt považovať za 
systematicky využívaný pákový efekt. Ich 
cieľom by tiež malo byť stanoviť zásady, 
ktoré by príslušné orgány mali uplatniť 
pri posudzovaní zavedenia limitov na 
pákový efekt. Mali by tiež špecifikovať 
spôsoby, obsah a frekvenciu výmeny 
informácií týkajúcich sa SAIF medzi 
príslušnými orgánmi domovského 
členského štátu SAIF a inými príslušnými 
orgánmi v prípadoch, keď môžu mať SAIF
individuálny alebo kolektívny vplyv na 
stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Mali by tiež špecifikovať 
postupy overovania a vyšetrovania na 
mieste.
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a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava nevyhnutná z hľadiska zosúladenia s predlohou návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na 
ustanovenie postupov, na základe ktorých 
môžu AIFS, ktorí riadia portfóliá AIF, 
ktorých riadené aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa 
s nimi zaobchádzalo ako s AIFS, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica.
Cieľom týchto opatrení je tiež ustanoviť 
kritériá, ktoré majú príslušné orgány 
používať na posúdenie, či AIFS plnia svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vedenie ich 
obchodných záležitostí, druh konfliktov 
záujmov, ktoré musia AIFS identifikovať, 
ako aj primerané kroky, ktoré by AIFS mali
prijať v súvislosti s internými 
a organizačnými postupmi s cieľom 
identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Ich 
cieľom je ustanoviť požiadavky na riadenie 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým 
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty potrebné na implementáciu tejto 
smernice v súlade s článkom 290 zmluvy, 
ktorých cieľom je tiež ustanoviť kritériá, 
ktoré majú príslušné orgány používať na 
posúdenie, či SAIF plnia svoje povinnosti, 
pokiaľ ide o vedenie ich obchodných 
záležitostí, druh konfliktov záujmov, ktoré 
musia SAIF identifikovať, ako aj primerané 
kroky, ktoré by SAIF mali prijať 
v súvislosti s internými a organizačnými 
postupmi s cieľom identifikovať, 
zabraňovať, riadiť a zverejňovať konflikty 
záujmov. Ich cieľom by rovnako malo byť
stanoviť, kedy nemusí byť riadenie rizika 
oddelené, a ustanoviť požiadavky na 
riadenie rizík, ktoré majú SAIF využívať 
ako funkciu rizík, ktoré správcovi AIF 
vznikajú za AIF, ktoré riadi. Ich cieľom by 
malo byť zároveň ustanoviť požiadavky 
riadenia likvidity v tejto smernici a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Mali by tiež ustanoviť kritériá, na základe 
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rizík, ktoré majú AIFS využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby AIFS 
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami.
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky 
riadenia likvidity tejto smernice a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF.
Ich cieľom je špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby AIFS 
bolo umožnené investovať do takýchto 
nástrojov vydaných po 1. januári 2011. 
Ich cieľom je takisto špecifikovať 
požiadavky, ktoré majú spĺňať AIFS pri 
investovaní do takýchto sekuritizačných 
nástrojov. Ich cieľom je ustanoviť kritériá, 
na základe ktorých sa môže odhadca 
považovať za nezávislého v zmysle tejto 
smernice. Ich cieľom je ustanoviť 
podmienky, na základe ktorých by sa malo 
schváliť delegovanie funkcií AIFS, 
a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF. 
Ich cieľom je stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí AIFS
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti AIFS poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky poskytovania
informácií uložené voči AIFS, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. Ich 
cieľom je stanoviť limity úrovne 
pákového efektu, ktoré AIFS môžu 
používať pri riadení AIF. Ich cieľom je
stanoviť podrobný obsah a spôsob, akým 
by AIFS nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 

ktorých sa môže odhadca považovať za 
nezávislého v zmysle tejto smernice. 
Rovnako by mali ustanoviť podmienky, na 
základe ktorých by sa malo schváliť 
delegovanie funkcií SAIF, a podmienky, na 
základe ktorých sa správca v prípade 
nadmerného delegovania nemôže ďalej 
považovať za správcu AIF. Ich cieľom by 
rovnako malo byť stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí SAIF
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti SAIF poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Mali by tiež 
ustanoviť požiadavky na poskytovanie
informácií uložené voči SAIF, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. 
Zároveň by mali stanoviť podrobný obsah 
a spôsob, akým by SAIF nadobúdajúce 
kontrolný vplyv v emitentoch 
a nekótovaných spoločnostiach mali plniť 
svoju informačnú povinnosť voči 
emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Mali 
by tiež špecifikovať spôsoby, obsah 
a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich 
sa SAIF medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF a inými 
príslušnými orgánmi v prípadoch, keď
môžu mať SAIF individuálny alebo 
kolektívny vplyv na stabilitu systémovo 
významných finančných inštitúcií a na 
riadne fungovanie trhov. Mali by tiež
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.
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povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Ich 
cieľom je špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak 
je odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu. Ich cieľom je 
ustanoviť všeobecné kritériá 
posudzovania, či tretie krajiny poskytujú 
AIFS Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS
a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vyplývajú z predchádzajúcich pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na 
ustanovenie postupov, na základe ktorých 
môžu AIFS, ktorí riadia portfóliá AIF, 
ktorých riadené aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa 
s nimi zaobchádzalo ako s AIFS, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica.
Cieľom týchto opatrení je tiež ustanoviť 
kritériá, ktoré majú príslušné orgány 
používať na posúdenie, či AIFS plnia svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vedenie ich 
obchodných záležitostí, druh konfliktov 
záujmov, ktoré musia AIFS identifikovať, 
ako aj primerané kroky, ktoré by AIFS mali 
prijať v súvislosti s internými 
a organizačnými postupmi s cieľom 
identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Ich 
cieľom je ustanoviť požiadavky na riadenie 
rizík, ktoré majú AIFS využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby AIFS
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami. 
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky 
riadenia likvidity tejto smernice a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Ich cieľom je špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby AIFS
bolo umožnené investovať do takýchto 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým 
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty potrebné na implementáciu tejto 
smernice v súlade s článkom 290 zmluvy, 
ktorých cieľom je tiež ustanoviť kritériá, 
ktoré majú príslušné orgány používať na 
posúdenie, či SAIF plnia svoje povinnosti, 
pokiaľ ide o vedenie ich obchodných 
záležitostí, druh konfliktov záujmov, ktoré 
musia SAIF identifikovať, ako aj primerané 
kroky, ktoré by SAIF mali prijať 
v súvislosti s internými a organizačnými 
postupmi s cieľom identifikovať, 
zabraňovať, riadiť a zverejňovať konflikty 
záujmov. Mali byť zároveň ustanoviť 
požiadavky na riadenie rizík, ktoré majú 
SAIF využívať ako funkciu rizík, ktoré 
správcovi AIF vznikajú za AIF, ktoré riadi, 
ako aj akékoľvek mechanizmy, ktoré sú 
potrebné, aby SAIF mohol riadiť konkrétne 
riziká spojené s transakciami predaja 
nakrátko, vrátane akýchkoľvek závažných 
obmedzení, ktoré by mohli byť potrebné na 
ochranu AIF pred nadmernými rizikovými 
expozíciami. Ich cieľom by malo byť 
zároveň ustanoviť požiadavky riadenia 
likvidity v tejto smernici a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Ich cieľom by tiež malo byť špecifikovať 
požiadavky, ktoré musia spĺňať 
pôvodcovia sekuritizačných nástrojov na 
to, aby AIF mohli investovať do takýchto 
nástrojov vydaných po 1. januári 2011. Ich 
cieľom by takisto malo byť špecifikovať 
požiadavky, ktoré majú AIF spĺňať pri 
investovaní do takýchto sekuritizačných 
nástrojov. Mali by tiež ustanoviť kritériá, 
na základe ktorých sa môže odhadca 
považovať za nezávislého v zmysle tejto 
smernice. Rovnako by mali ustanoviť 
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nástrojov vydaných po 1. januári 2011. Ich 
cieľom je takisto špecifikovať požiadavky, 
ktoré majú spĺňať AIFS pri investovaní do 
takýchto sekuritizačných nástrojov. Ich 
cieľom je ustanoviť kritériá, na základe 
ktorých sa môže odhadca považovať za 
nezávislého v zmysle tejto smernice. Ich 
cieľom je ustanoviť podmienky, na základe 
ktorých by sa malo schváliť delegovanie 
funkcií AIFS, a podmienky, na základe 
ktorých sa správca v prípade nadmerného 
delegovania nemôže ďalej považovať za 
správcu AIF. Ich cieľom je stanoviť obsah 
a formu výročnej správy, ktorú musí AIFS
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti AIFS poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky poskytovania
informácií uložené voči AIFS, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. Ich 
cieľom je stanoviť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré AIFS môžu používať pri 
riadení AIF. Ich cieľom je stanoviť 
podrobný obsah a spôsob, akým by AIFS
nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 
povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Ich 
cieľom je špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 

podmienky, na základe ktorých by sa malo 
schváliť delegovanie funkcií SAIF, 
a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF. 
Ich cieľom by rovnako malo byť stanoviť 
obsah a formu výročnej správy, ktorú musí 
AIF sprístupniť, a ustanoviť povinnosti
SAIF poskytovať informácie investorom 
a požiadavky na podávanie hlásení 
príslušným orgánom, ako aj ich periodicitu. 
Mali by tiež ustanoviť požiadavky na 
poskytovanie informácií uložené voči AIF, 
pokiaľ ide o pákový efekt, a stanoviť 
periodicitu podávania správ príslušným 
orgánom a poskytovania informácií 
investorom. Rovnako by mali stanoviť 
limity úrovne pákového efektu, ktorú AIF
môžu používať. Zároveň by mali stanoviť 
podrobný obsah a spôsob, akým by AIF
nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 
povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Mali 
by tiež špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh pre profesionálnych 
investorov v domovskom členskom štáte 
SAIF. Rovnako by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania 
rovnocennosti štandardov oceňovania 
tretích krajín, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine, rovnocennosti právnych 
predpisov tretích krajín týkajúcich sa 
depozitárov, a na účel povolenia AIF
usadeného v tretích krajinách stanoviť 
všeobecné kritériá posúdenia účinnej 
spolupráce v otázkach daní a obozretného 
podnikania. Zároveň by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania, či tretie 
krajiny poskytujú SAIF Únie účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Únia poskytuje SAIF z tretích krajín. 
Mali by tiež špecifikovať spôsoby, obsah 
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regulácie obozretného podnikania
a priebežného dohľadu. Ich cieľom je
ustanoviť všeobecné kritériá posudzovania, 
či tretie krajiny poskytujú AIFS 
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS
a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich 
sa AIF a SAIF medzi Európskym výborom 
pre systémové riziká (ESRB), Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) a príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu AIF a SAIF
v prípadoch, keď môžu mať AIF a SAIF
individuálny alebo kolektívny vplyv na 
stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Mali by tiež špecifikovať 
postupy overovania a vyšetrovania na 
mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na ustanovenie 
postupov, na základe ktorých môžu AIFS, 
ktorí riadia portfóliá AIF, ktorých riadené 
aktíva nepresahujú minimálny limit 
stanovený v tejto smernici, uplatňovať 
svoje právo, aby sa s nimi zaobchádzalo 
ako s AIFS, na ktorých sa vzťahuje táto 
smernica. Cieľom týchto opatrení je tiež
ustanoviť kritériá, ktoré majú príslušné 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty potrebné na implementáciu tejto 
smernice v súlade s článkom 290 zmluvy s 
cieľom ustanoviť kritériá, ktoré majú 
príslušné orgány používať na posúdenie, či
SAIF plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide 
o vedenie ich obchodných záležitostí, druh 
konfliktov záujmov, ktoré musia SAIF 
identifikovať, ako aj primerané kroky, 
ktoré by SAIF mali prijať v súvislosti 
s internými a organizačnými postupmi 
s cieľom identifikovať, zabraňovať, riadiť 
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orgány používať na posúdenie, či AIFS
plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o 
vedenie ich obchodných záležitostí, druh 
konfliktov záujmov, ktoré musia AIFS
identifikovať, ako aj primerané kroky, 
ktoré by AIFS mali prijať v súvislosti s 
internými a organizačnými postupmi s 
cieľom identifikovať, zabraňovať, riadiť a 
zverejňovať konflikty záujmov. Ich cieľom 
je ustanoviť požiadavky na riadenie rizík, 
ktoré majú AIFS využívať ako funkciu 
rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú za AIF, 
ktoré riadi, ako aj akékoľvek mechanizmy, 
ktoré sú potrebné, aby AIFS mohol riadiť 
konkrétne riziká spojené s transakciami 
predaja nakrátko, vrátane akýchkoľvek 
závažných obmedzení, ktoré by mohli byť 
potrebné na ochranu AIF pred nadmernými 
rizikovými expozíciami. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky riadenia likvidity 
tejto smernice a najmä požiadavky 
minimálnej likvidity pre AIF. Ich cieľom je
špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
nástrojov na to, aby AIFS bolo umožnené
investovať do takýchto nástrojov vydaných 
po 1. januári 2011. Ich cieľom je takisto
špecifikovať požiadavky, ktoré majú spĺňať
AIFS pri investovaní do takýchto 
sekuritizačných nástrojov. Ich cieľom je
ustanoviť kritériá, na základe ktorých sa 
môže odhadca považovať za nezávislého v 
zmysle tejto smernice. Ich cieľom je
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
by sa malo schváliť delegovanie funkcií 
AIFS, a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF.
Ich cieľom je stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí AIFS
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, a 
ustanoviť povinnosti AIFS poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky poskytovania
informácií uložené voči AIFS, pokiaľ ide o 
pákový efekt, a stanoviť periodicitu 

a zverejňovať konflikty záujmov. Mali by 
tiež ustanoviť zásady, ktoré majú SAIF 
dodržiavať vo svojich politikách 
a postupoch odmeňovania. Mali byť
zároveň ustanoviť požiadavky na riadenie 
rizík, ktoré majú SAIF využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby SAIF
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami. 
Ich cieľom by malo byť zároveň ustanoviť 
požiadavky riadenia likvidity v tejto 
smernici a najmä požiadavky minimálnej 
likvidity pre AIF. Rovnako by mali
špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
nástrojov na to, aby SAIF mohli investovať 
do takýchto nástrojov vydaných po 1. 
januári 2011. Zároveň by mali špecifikovať 
požiadavky, ktoré majú SAIF spĺňať pri 
investovaní do takýchto sekuritizačných 
nástrojov. Mali by tiež stanoviť 
požiadavky týkajúce sa počiatočného 
a priebežného kapitálu SAIF. Mali by tiež
ustanoviť kritériá, na základe ktorých sa 
môže odhadca považovať za nezávislého v 
zmysle tejto smernice. Rovnako by mali
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
by sa malo schváliť delegovanie funkcií 
SAIF, a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF. 
Zároveň by mali stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí SAIF
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti SAIF poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Mali by tiež 
ustanoviť požiadavky na poskytovanie 
informácií uložené voči SAIF, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. 
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podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom. Ich 
cieľom je stanoviť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré AIFS môžu používať pri 
riadení AIF. Ich cieľom je stanoviť 
podrobný obsah a spôsob, akým by AIFS
nadobúdajúce kontrolný vplyv v 
emitentoch a nekótovaných spoločnostiach 
mali plniť svoju informačnú povinnosť 
voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Ich 
cieľom je špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania a 
priebežného dohľadu. Ich cieľom je
ustanoviť všeobecné kritériá posudzovania, 
či tretie krajiny poskytujú AIFS
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS
a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania a 
vyšetrovania na mieste.

Rovnako by mali stanoviť limity úrovne 
pákového efektu, ktorú SAIF môžu 
používať pri riadení AIF. Zároveň by mali
stanoviť podrobný obsah a spôsob, akým 
by SAIF nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 
povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Mali 
by tiež stanoviť podrobný obsah 
vyhlásení, ktoré sa majú poskytnúť 
v súvislosti s odpredajom majetku. Mali by 
tiež špecifikovať druhy obmedzení alebo 
podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh pre profesionálnych 
investorov v domovskom členskom štáte 
SAIF. Rovnako by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania 
rovnocennosti štandardov oceňovania 
tretích krajín, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine, rovnocennosti právnych 
predpisov tretích krajín týkajúcich sa 
depozitárov, a na účel povolenia SAIF
usadeného v tretích krajinách, 
posudzovania rovnocennosti regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
dohľadu. Zároveň by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania, či tretie 
krajiny poskytujú SAIF Únie účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Únia poskytuje SAIF z tretích krajín. 
Mali by tiež špecifikovať spôsoby, obsah 
a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich 
sa SAIF medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF a inými 
príslušnými orgánmi, kde môžu mať SAIF
individuálny alebo kolektívny vplyv na 
stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Mali by tiež špecifikovať 
postupy overovania a vyšetrovania na 
mieste.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Marta Andreasen

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na ustanovenie 
postupov, na základe ktorých môžu AIFS, 
ktorí riadia portfóliá AIF, ktorých riadené
aktíva nepresahujú minimálny limit 
stanovený v tejto smernici, uplatňovať 
svoje právo, aby sa s nimi zaobchádzalo 
ako s AIFS, na ktorých sa vzťahuje táto 
smernica. Cieľom týchto opatrení je tiež 
ustanoviť kritériá, ktoré majú príslušné 
orgány používať na posúdenie, či AIFS
plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide 
o vedenie ich obchodných záležitostí, druh 
konfliktov záujmov, ktoré musia AIFS
identifikovať, ako aj primerané kroky, 
ktoré by AIFS mali prijať v súvislosti 
s internými a organizačnými postupmi 
s cieľom identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Ich 
cieľom je ustanoviť požiadavky na riadenie 
rizík, ktoré majú AIFS využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby AIFS
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami. 
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky 
riadenia likvidity tejto smernice a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Ich cieľom je špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby AIFS 

(27) Komisii by mala byť predovšetkým
poskytnutá právomoc prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
potrebné na implementáciu tejto smernice s 
cieľom ustanoviť postupy, na základe 
ktorých môžu SAIF, ktorí riadia portfóliá 
AIF, ktorých aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa 
s nimi zaobchádzalo ako s SAIF, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica. Cieľom
takýchto aktov by zároveň malo byť 
ustanoviť kritériá, ktoré majú príslušné 
orgány používať na posúdenie, či SAIF
plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide 
o vedenie ich obchodných záležitostí, druh 
konfliktov záujmov, ktoré musia SAIF 
identifikovať, ako aj primerané kroky, 
ktoré by SAIF mali prijať v súvislosti 
s internými a organizačnými postupmi 
s cieľom identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Mali byť
zároveň ustanoviť požiadavky na riadenie 
rizík, ktoré majú SAIF využívať ako 
funkciu rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú 
za AIF, ktoré riadi, ako aj akékoľvek 
mechanizmy, ktoré sú potrebné, aby SAIF
mohol riadiť konkrétne riziká spojené 
s transakciami predaja nakrátko, vrátane 
akýchkoľvek závažných obmedzení, ktoré 
by mohli byť potrebné na ochranu AIF 
pred nadmernými rizikovými expozíciami. 
Ich cieľom by malo byť zároveň ustanoviť 
požiadavky riadenia likvidity v tejto 
smernici a najmä požiadavky minimálnej 
likvidity pre AIF. Ich cieľom by tiež malo 
byť špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
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bolo umožnené investovať do takýchto 
nástrojov vydaných po 1. januári 2011. Ich 
cieľom je takisto špecifikovať požiadavky, 
ktoré majú spĺňať AIFS pri investovaní do 
takýchto sekuritizačných nástrojov. Ich 
cieľom je ustanoviť kritériá, na základe 
ktorých sa môže odhadca považovať za 
nezávislého v zmysle tejto smernice. Ich 
cieľom je ustanoviť podmienky, na 
základe ktorých by sa malo schváliť 
delegovanie funkcií AIFS, a podmienky, 
na základe ktorých sa správca v prípade 
nadmerného delegovania nemôže ďalej 
považovať za správcu AIF. Ich cieľom je
stanoviť obsah a formu výročnej správy, 
ktorú musí AIFS sprístupniť za každý AIF, 
ktorý riadi, a ustanoviť povinnosti AIFS
poskytovať informácie investorom 
a požiadavky na podávanie hlásení 
príslušným orgánom, ako aj ich periodicitu. 
Ich cieľom je ustanoviť požiadavky 
poskytovania informácií uložené voči 
AIFS, pokiaľ ide o pákový efekt, a stanoviť 
periodicitu podávania správ príslušným 
orgánom a poskytovania informácií 
investorom. Ich cieľom je stanoviť limity 
úrovne pákového efektu, ktoré AIFS môžu 
používať pri riadení AIF. Ich cieľom je
stanoviť podrobný obsah a spôsob, akým 
by AIFS nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 
povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Ich 
cieľom je špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 

nástrojov na to, aby SAIF mohli investovať 
do takýchto nástrojov vydaných po 1. 
januári 2011. Zároveň by mali špecifikovať 
požiadavky, ktoré majú SAIF spĺňať pri 
investovaní do takýchto sekuritizačných 
nástrojov. Ich cieľom by takisto malo byť 
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
sa správca v prípade nadmerného 
delegovania nemôže ďalej považovať za 
správcu AIF. Ich cieľom by rovnako malo 
byť stanoviť obsah a formu výročnej 
správy, ktorú musí SAIF sprístupniť za 
každý AIF, ktorý riadi, a ustanoviť 
povinnosti SAIF poskytovať informácie 
investorom a požiadavky na podávanie 
hlásení príslušným orgánom, ako aj ich 
periodicitu. Mali by tiež ustanoviť 
požiadavky na poskytovanie informácií 
uložené voči SAIF, pokiaľ ide o pákový 
efekt, a stanoviť periodicitu podávania 
správ príslušným orgánom a poskytovania 
informácií investorom. Rovnako by mali
stanoviť limity úrovne pákového efektu, 
ktorú SAIF môžu používať pri riadení AIF. 
Zároveň by mali stanoviť podrobný obsah 
a spôsob, akým by SAIF nadobúdajúce 
kontrolný vplyv v emitentoch 
a nekótovaných spoločnostiach mali plniť 
svoju informačnú povinnosť voči 
emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Mali 
by tiež špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh pre profesionálnych 
investorov v domovskom členskom štáte 
SAIF. Rovnako by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania 
rovnocennosti štandardov oceňovania 
tretích krajín, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine, rovnocennosti právnych 
predpisov tretích krajín týkajúcich sa 
depozitárov, a na účel udelenia povolenia 
SAIF usadenému v tretích krajinách, 
posudzovania rovnocennosti regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
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krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu. Ich cieľom je
ustanoviť všeobecné kritériá posudzovania, 
či tretie krajiny poskytujú AIFS
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby, 
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS
a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

dohľadu. Zároveň by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania, či tretie 
krajiny poskytujú SAIF Únie účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Únia poskytuje SAIF z tretích krajín.
Mali by tiež špecifikovať spôsoby, obsah 
a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich 
sa SAIF medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF a inými 
príslušnými orgánmi v prípadoch, keď
môžu mať SAIF individuálny alebo 
kolektívny vplyv na stabilitu systémovo 
významných finančných inštitúcií a na 
riadne fungovanie trhov. Mali by tiež
špecifikovať postupy overovania 
a vyšetrovania na mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Oceňovanie vykonávajú nezávislí experti v náležitých prípadoch, keď si to vyžaduje situácia.
Požiadavka úplne nezávislého ocenenia fondom zvýši náklady a investorom zníži zisky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Konkrétne, Komisii by mala byť 
poskytnutá právomoc prijímať opatrenia
potrebné na implementáciu tejto smernice.
V súvislosti s tým by Komisia mala byť 
schopná prijímať opatrenia na ustanovenie 
postupov, na základe ktorých môžu AIFS, 
ktorí riadia portfóliá AIF, ktorých riadené
aktíva nepresahujú minimálny limit 
stanovený v tejto smernici, uplatňovať 
svoje právo, aby sa s nimi zaobchádzalo 
ako s AIFS, na ktorých sa vzťahuje táto 

(27) Komisii by mala byť poskytnutá 
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy, a to 
predovšetkým tie, ktoré sú potrebné na 
implementáciu tejto smernice. V súvislosti 
s tým by Komisia mala byť schopná 
prijímať akty na ustanovenie postupov, na 
základe ktorých môžu SAIF, ktorí riadia 
portfóliá AIF, ktorých aktíva nepresahujú 
minimálny limit stanovený v tejto 
smernici, uplatňovať svoje právo, aby sa s 
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smernica. Cieľom týchto opatrení je tiež
ustanoviť kritériá, ktoré majú príslušné 
orgány používať na posúdenie, či AIFS
plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o 
vedenie ich obchodných záležitostí, druh 
konfliktov záujmov, ktoré musia AIFS
identifikovať, ako aj primerané kroky, 
ktoré by AIFS mali prijať v súvislosti s 
internými a organizačnými postupmi s 
cieľom identifikovať, zabraňovať, riadiť a 
zverejňovať konflikty záujmov. Ich cieľom
je ustanoviť požiadavky na riadenie rizík, 
ktoré majú AIFS využívať ako funkciu 
rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú za AIF, 
ktoré riadi, ako aj akékoľvek mechanizmy, 
ktoré sú potrebné, aby AIFS mohol riadiť 
konkrétne riziká spojené s transakciami 
predaja nakrátko, vrátane akýchkoľvek 
závažných obmedzení, ktoré by mohli byť 
potrebné na ochranu AIF pred nadmernými 
rizikovými expozíciami. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky riadenia likvidity 
tejto smernice a najmä požiadavky 
minimálnej likvidity pre AIF. Ich cieľom je
špecifikovať požiadavky, ktoré musia 
spĺňať pôvodcovia sekuritizačných 
nástrojov na to, aby AIFS bolo umožnené
investovať do takýchto nástrojov vydaných 
po 1. januári 2011. Ich cieľom je takisto
špecifikovať požiadavky, ktoré majú spĺňať
AIFS pri investovaní do takýchto 
sekuritizačných nástrojov. Ich cieľom je
ustanoviť kritériá, na základe ktorých sa 
môže odhadca považovať za nezávislého v 
zmysle tejto smernice. Ich cieľom je
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
by sa malo schváliť delegovanie funkcií 
AIFS, a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF.
Ich cieľom je stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí AIFS
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, a 
ustanoviť povinnosti AIFS poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
ako aj ich periodicitu. Ich cieľom je
ustanoviť požiadavky poskytovania

nimi zaobchádzalo ako s SAIF, na ktorých 
sa vzťahuje táto smernica. Cieľom takýchto 
aktov by zároveň malo byť ustanoviť 
kritériá, ktoré majú príslušné orgány 
používať na posúdenie, či SAIF plnia svoje 
povinnosti, pokiaľ ide o vedenie ich 
obchodných záležitostí, druh konfliktov 
záujmov, ktoré musia SAIF identifikovať, 
ako aj primerané kroky, ktoré by SAIF mali 
prijať v súvislosti s internými 
a organizačnými postupmi s cieľom 
identifikovať, zabraňovať, riadiť 
a zverejňovať konflikty záujmov. Mali byť
ustanoviť požiadavky na riadenie rizík, 
ktoré majú SAIF využívať ako funkciu 
rizík, ktoré správcovi AIF vznikajú za AIF, 
ktoré riadi, ako aj akékoľvek mechanizmy, 
ktoré sú potrebné, aby SAIF mohol riadiť 
konkrétne riziká spojené s transakciami 
predaja nakrátko, vrátane akýchkoľvek 
závažných obmedzení, ktoré by mohli byť 
potrebné na ochranu AIF pred nadmernými 
rizikovými expozíciami. Ich cieľom by 
malo byť zároveň ustanoviť požiadavky 
riadenia likvidity v tejto smernici a najmä 
požiadavky minimálnej likvidity pre AIF. 
Rovnako by mali špecifikovať požiadavky, 
ktoré musia spĺňať pôvodcovia 
sekuritizačných nástrojov na to, aby SAIF
mohli investovať do takýchto nástrojov 
vydaných po 1. januári 2011. Zároveň by 
mali špecifikovať požiadavky, ktoré majú 
SAIF spĺňať pri investovaní do takýchto 
sekuritizačných nástrojov. Mali by tiež
ustanoviť kritériá, na základe ktorých sa 
môže odhadca považovať za nezávislého v 
zmysle tejto smernice. Rovnako by mali
ustanoviť podmienky, na základe ktorých 
by sa malo schváliť delegovanie funkcií 
SAIF, a podmienky, na základe ktorých sa 
správca v prípade nadmerného delegovania 
nemôže ďalej považovať za správcu AIF. 
Zároveň by mali stanoviť obsah a formu 
výročnej správy, ktorú musí SAIF
sprístupniť za každý AIF, ktorý riadi, 
a ustanoviť povinnosti SAIF poskytovať 
informácie investorom a požiadavky na 
podávanie hlásení príslušným orgánom, 
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informácií uložené voči AIFS, pokiaľ ide o 
pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom. Ich 
cieľom je stanoviť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré AIFS môžu používať pri 
riadení AIF. Ich cieľom je stanoviť 
podrobný obsah a spôsob, akým by AIFS
nadobúdajúce kontrolný vplyv v 
emitentoch a nekótovaných spoločnostiach 
mali plniť svoju informačnú povinnosť 
voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Ich 
cieľom je špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh profesionálnemu 
investorovi v domovskom členskom štáte 
AIFS. Ich cieľom je ustanoviť všeobecné 
kritériá posudzovania rovnocennosti 
štandardov oceňovania tretích krajín, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine, 
rovnocennosti právnych predpisov tretích 
krajín týkajúcich sa depozitárov, a na účel 
povolenia AIFS usadeného v tretích 
krajinách, posudzovania rovnocennosti 
regulácie obozretného podnikania a 
priebežného dohľadu. Ich cieľom je
ustanoviť všeobecné kritériá posudzovania, 
či tretie krajiny poskytujú AIFS
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z tretích 
krajín. Ich cieľom je špecifikovať spôsoby,
obsah a frekvenciu výmeny informácií 
týkajúcich sa AIFS medzi príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu AIFS
a inými príslušnými orgánmi, kde môžu 
mať AIFS individuálny alebo kolektívny 
vplyv na stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Ich cieľom je
špecifikovať postupy overovania a 
vyšetrovania na mieste.

ako aj ich periodicitu. Mali by tiež 
ustanoviť požiadavky na poskytovanie
informácií uložené voči SAIF, pokiaľ ide 
o pákový efekt, a stanoviť periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom 
a poskytovania informácií investorom. 
Rovnako by mali stanoviť limity úrovne 
pákového efektu, ktorú SAIF môžu 
používať pri riadení AIF. Zároveň by mali
stanoviť podrobný obsah a spôsob, akým 
by SAIF nadobúdajúce kontrolný vplyv 
v emitentoch a nekótovaných 
spoločnostiach mali plniť svoju informačnú 
povinnosť voči emitentom a nekótovaným 
spoločnostiam, ich príslušným akcionárom 
a zástupcom zamestnancov, vrátane 
informácií, ktoré sa majú poskytovať vo 
výročných správach AIF, ktoré riadia. Mali 
by tiež špecifikovať druhy obmedzení 
alebo podmienok, ktoré sa môžu uložiť na 
uvádzanie AIF na trh pre profesionálnych 
investorov v domovskom členskom štáte 
SAIF. Rovnako by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania 
rovnocennosti štandardov oceňovania 
tretích krajín, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine, rovnocennosti právnych 
predpisov tretích krajín týkajúcich sa 
depozitárov, a na účel povolenia SAIF
usadeného v tretích krajinách, 
posudzovania rovnocennosti regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
dohľadu. Zároveň by mali ustanoviť 
všeobecné kritériá posudzovania, či tretie 
krajiny poskytujú SAIF Únie účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Únia poskytuje SAIF z tretích krajín. 
Mali by tiež špecifikovať spôsoby, obsah 
a frekvenciu výmeny informácií týkajúcich 
sa SAIF medzi príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF a inými 
príslušnými orgánmi, kde môžu mať SAIF
individuálny alebo kolektívny vplyv na 
stabilitu systémovo významných 
finančných inštitúcií a na riadne 
fungovanie trhov. Mali by tiež špecifikovať 
postupy overovania a vyšetrovania na 
mieste. Zároveň by mali ustanoviť, že 
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štandardy oceňovania fondov konkrétnej 
tretej krajiny sú rovnocenné so 
štandardmi uplatňovanými v Únii, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine. Mali by 
tiež ustanoviť, že právne predpisy 
konkrétnej tretej krajiny platné pre 
depozitárov sú rovnocenné s touto 
smernicou. Rovnako by mali ustanoviť, že 
právne predpisy týkajúce sa regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
dohľadu nad SAIF v konkrétnej tretej 
krajine sú rovnocenné s touto smernicou. 
Mali by tiež ustanoviť, či konkrétna tretia 
krajina poskytuje SAIF Únie účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Únia poskytuje SAIF z danej tretej 
krajiny. Zároveň by mali ustanoviť 
štandardné vzory oznámenia a potvrdenia 
a ustanoviť postup na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie je náležité v súlade s novými komitologickými postupmi, pokiaľ sa zachová celý 
obsah tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27a) Komisia by mala v záujme 
zabezpečenia spravodlivých podmienok 
medzi SAIF, úverovými inštitúciami 
a ďalšími účastníkmi trhu preskúmať 
smernicu 2009/…/ES a zaviesť do nej 
požiadavky na uchovávanie a kvalitu pre 
PKIPCP pri investovaní do 
sekuritizovaných produktov.

Or. en
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Odôvodnenie

Požiadavky na uchovávanie a kvalitu v prípade sekuritizovaných produktov by sa mali 
uplatňovať aj na PKIPCP, aby sa zamedzilo nespravodlivým podmienkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením o nové 
nepodstatné prvky, prijmú sa v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES. Opatrenia, ktoré nepatria 
do uvedenej kategórie, by mali podliehať 
regulačnému postupu ustanovenému 
v článku 5 daného rozhodnutia. Cieľom 
týchto opatrení je ustanoviť, že štandardy 
oceňovania fondov konkrétnej tretej 
krajiny sú rovnocenné so štandardmi 
uplatňovanými v Spoločenstve, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine. Ich 
cieľom je ustanoviť, že právne predpisy 
platné pre depozitárov konkrétnej tretej 
krajiny sú rovnocenné s touto smernicou. 
Ich cieľom je ustanoviť, že právne 
predpisy týkajúce sa regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
dohľadu nad AIFS v konkrétnej tretej 
krajine sú rovnocenné s touto smernicou. 
Ich cieľom je ustanoviť, či konkrétna 
tretia krajina poskytuje AIFS 
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z danej 
tretej krajiny. Ich cieľom je ustanoviť 
štandardné vzory oznámenia a potvrdenia 
a ustanoviť postup na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento krok je náležitý podľa nových postupov komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením o nové nepodstatné 
prvky, prijmú sa v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES. Opatrenia, 
ktoré nepatria do uvedenej kategórie, by 
mali podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 daného 
rozhodnutia. Cieľom týchto opatrení je 
ustanoviť, že štandardy oceňovania 
fondov konkrétnej tretej krajiny sú 
rovnocenné so štandardmi uplatňovanými 
v Spoločenstve, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine. Ich cieľom je ustanoviť, 
že právne predpisy platné pre depozitárov 
konkrétnej tretej krajiny sú rovnocenné 
s touto smernicou. Ich cieľom je 
ustanoviť, že právne predpisy týkajúce sa 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu nad AIFS 
v konkrétnej tretej krajine sú rovnocenné 
s touto smernicou. Ich cieľom je 
ustanoviť, či konkrétna tretia krajina 
poskytuje AIFS Spoločenstva účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Spoločenstvo poskytuje AIFS 
z danej tretej krajiny. Ich cieľom je
ustanoviť štandardné vzory oznámenia a 
potvrdenia a ustanoviť postup na výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi.

(28) Keďže tieto akty majú všeobecnú 
pôsobnosť a sú zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
prijmú sa v súlade s postupom uvedeným 
v článku 290 zmluvy. Opatrenia, ktoré 
nepatria do uvedenej kategórie, by mali 
podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 rozhodnutia
1999/468/ES. Tieto opatrenia by mali
ustanoviť štandardné vzory oznámenia a 
potvrdenia a ustanoviť postup na výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi.
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Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovanými zmenami v legislatívnom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Syed Kamall

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením o nové nepodstatné 
prvky, prijmú sa v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES. Opatrenia, 
ktoré nepatria do uvedenej kategórie, by 
mali podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 daného 
rozhodnutia. Cieľom týchto opatrení je 
ustanoviť, že štandardy oceňovania 
fondov konkrétnej tretej krajiny sú 
rovnocenné so štandardmi uplatňovanými 
v Spoločenstve, ak je odhadca usadený 
v tretej krajine. Ich cieľom je ustanoviť, 
že právne predpisy platné pre depozitárov 
konkrétnej tretej krajiny sú rovnocenné 
s touto smernicou. Ich cieľom je 
ustanoviť, že právne predpisy týkajúce sa 
regulácie obozretného podnikania 
a priebežného dohľadu nad AIFS 
v konkrétnej tretej krajine sú rovnocenné 
s touto smernicou. Ich cieľom je 
ustanoviť, či konkrétna tretia krajina 
poskytuje AIFS Spoločenstva účinný 
prístup k trhu porovnateľný s prístupom, 
ktorý Spoločenstvo poskytuje AIFS 
z danej tretej krajiny. Ich cieľom je
ustanoviť štandardné vzory oznámenia a 
potvrdenia a ustanoviť postup na výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi.

(28) Keďže tieto akty majú všeobecnú 
pôsobnosť a sú zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
prijmú sa v súlade s postupom uvedeným 
v článku 290 zmluvy. Opatrenia, ktoré 
nepatria do uvedenej kategórie, by mali 
podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 rozhodnutia
1999/468/ES.  Tieto opatrenia by mali
ustanoviť štandardné vzory oznámenia a 
potvrdenia a ustanoviť postup na výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi.
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Or. en

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vyplývajú z predchádzajúcich pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Pascal Canfin

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a sú zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením o nové nepodstatné 
prvky, prijmú sa v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES. Opatrenia, 
ktoré nepatria do uvedenej kategórie, by 
mali podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 daného 
rozhodnutia. Cieľom týchto opatrení je
ustanoviť, že štandardy oceňovania fondov 
konkrétnej tretej krajiny sú rovnocenné so 
štandardmi uplatňovanými v Spoločenstve, 
ak je odhadca usadený v tretej krajine. Ich 
cieľom je ustanoviť, že právne predpisy 
platné pre depozitárov konkrétnej tretej 
krajiny sú rovnocenné s touto smernicou.
Ich cieľom je ustanoviť, že právne 
predpisy týkajúce sa regulácie 
obozretného podnikania a priebežného 
dohľadu nad AIFS v konkrétnej tretej 
krajine sú rovnocenné s touto smernicou. 
Ich cieľom je ustanoviť, či konkrétna 
tretia krajina poskytuje AIFS 
Spoločenstva účinný prístup k trhu 
porovnateľný s prístupom, ktorý 
Spoločenstvo poskytuje AIFS z danej 
tretej krajiny. Ich cieľom je ustanoviť 
štandardné vzory oznámenia a potvrdenia 
a ustanoviť postup na výmenu informácií 

(28) Keďže tieto akty majú všeobecnú 
pôsobnosť a sú zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
prijmú sa v súlade s postupom uvedeným 
v článku 290 zmluvy. Opatrenia, ktoré 
nepatria do uvedenej kategórie, by mali 
podliehať regulačnému postupu 
ustanovenému v článku 5 rozhodnutia
1999/468/ES. Tieto opatrenia by mali 
ustanoviť, že štandardy oceňovania fondov 
konkrétnej tretej krajiny sú rovnocenné so 
štandardmi uplatňovanými v Únii, ak je 
odhadca usadený v tretej krajine. Mali by 
tiež ustanoviť, že právne predpisy 
konkrétnej tretej krajiny platné pre 
depozitárov sú rovnocenné s touto 
smernicou. Rovnako by mali ustanoviť 
štandardné vzory oznámenia a potvrdenia 
a ustanoviť postup na výmenu informácií 
medzi príslušnými orgánmi.
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medzi príslušnými orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Keďže ciele opatrenia, ktoré sa má 
prijať, konkrétne zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov 
ustanovením spoločného rámca na 
udeľovanie povolenia a na dohľad nad 
AIFS, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté 
zo strany členských štátov, čo dokazujú 
ťažkosti existujúcej vnútroštátnej regulácie 
týchto účastníkov a dohľadu nad nimi, a 
preto môžu byť lepšie dosiahnuté na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade 
so zásadou proporcionality ustanovenou 
v danom článku táto smernica neprekračuje 
rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie 
uvedených cieľov,

(29) Keďže ciele tejto smernice, konkrétne 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľov a investorov ustanovením 
spoločného rámca na udeľovanie povolenia 
a na dohľad nad SAIF, nemôžu byť 
dostatočne dosiahnuté zo strany členských 
štátov, čo dokazujú ťažkosti existujúcej 
vnútroštátnej regulácie týchto účastníkov 
a dohľadu nad nimi, a preto môžu byť 
lepšie dosiahnuté na úrovni Únie, Únia by 
mala oprávniť orgán ESMA, aby konal 
ako agentúra na ochranu investorov 
s cieľom certifikovať nové finančné 
produkty a monitorovať ich vývoj. 
V súlade so zásadou proporcionality 
ustanovenou v danom článku táto smernica 
neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na 
dosiahnutie uvedených cieľov,

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra na ochranu investorov je na európskej úrovni naliehavo potrebná a jej úloha by 
mala spočívať v certifikácii finančných produktov a v ich zaraďovaní do rôznych rizikových 
kategórií pred ich uvedením na trh. Túto úlohu by mal zohrávať orgán ESMA.


