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Predlog spremembe 139
Bernd Lange

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o alternativnih investicijskih skladih in 
upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

Or. en

Obrazložitev

Sam proizvod „alternativni investicijski sklad“ je treba regulirati. Z vključitvijo skladov, ne 
samo upraviteljev, se zajame sledenje upraviteljev skladov na finančnih trgih EU.    

Predlog spremembe 140
Pascal Canfin

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o alternativnih investicijskih skladih in 
upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vsebovati sklade (AIS) in upravitelje (UAIS). Sistemskega tveganja ni mogoče 
ustrezno upravljati brez zahtev glede skladov.
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Predlog spremembe 141
Jürgen Klute

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o alternativnih investicijskih skladih in 
upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

Or. en

Obrazložitev

Sam proizvod „alternativni investicijski sklad“ je treba regulirati. Z vključitvijo skladov, ne 
samo upraviteljev, se zajame sledenje upraviteljev skladov na finančnih trgih EU.    

Predlog spremembe 142
Othmar Karas

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o alternativnih investicijskih skladih in
njihovih upraviteljih in spremembi 
direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi morala zajemati „alternativne investicije“ same. To ustreza razmišljanju, da se 
finančne transakcije , ki bi lahko ogrožale sistem, pravočasno zajamejo. V ta namen ne 
zadostuje, da se regulira samo trženje in upravitelje.
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Predlog spremembe 143
Sharon Bowles

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktive
2004/39/ES 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi sprememb, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba, ta direktiva ni več primerno sredstvo 
za spreminjanje direktive KNPVP, zato jo je treba odstraniti iz naslova direktive.

Predlog spremembe 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES 
in 2009/…/ES

o upraviteljih alternativnih investicijskih 
skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES,
2009/…/ES in 2003/6/ES

Or. en

Obrazložitev

Naslov direktive je treba prilagoditi predlogu spremembe, ki je vključen v direktivo 2003/6/ES 
o zlorabi trga pri prodaji na kratko.
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Predlog spremembe 145
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Upravitelji alternativnih investicijskih 
skladov (UAIS) so odgovorni za 
upravljanje velikega zneska naloženih 
sredstev v Evropi in za velike zneske 
trgovanja na trgih finančnih instrumentov 
ter lahko pomembno vplivajo na trge in 
podjetja, v katere vlagajo;

(1) Alternativni investicijski skladi (AIS) 
in upravitelji alternativnih investicijskih 
skladov (UAIS) so odgovorni za velik 
znesek naloženih sredstev v Evropi in za 
velike zneske trgovanja na trgih finančnih 
instrumentov ter lahko pomembno vplivajo 
na trge in podjetja, v katere vlagajo;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vsebovati sklade (AIS) in upravitelje (UAIS).

Predlog spremembe 146
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pomembni nosilci odločitev v 
Evropski uniji so tik pred vrhunskim 
srečanjem skupine G-20 v Pittsburghu 
septembra 2009 izrecno zahtevali uvedbo 
pravil za vsak proizvod, za vsako lokacijo, 
na kateri se trguje, in za vsak institut.

Or. de
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Predlog spremembe 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vpliv UAIS na trge, na katerih 
delujejo, je v veliki meri koristen, vendar
pa so nedavne finančne težave pokazale, 
kako lahko dejavnosti UAIS tudi razširijo 
ali povečajo tveganja v finančnem sistemu. 
Zaradi neusklajenih nacionalnih odzivov 
na ta tveganja postane učinkovito 
upravljanje teh tveganj težavno. Zato je cilj 
te direktive vzpostaviti skupne zahteve, ki 
bodo urejale dovoljenja in nadzor nad 
UAIS, in sicer z namenom zagotoviti 
skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v 
Skupnosti.

(2) Nedavne finančne težave so pokazale, 
kako lahko dejavnosti UAIS razširijo ali 
povečajo tveganja v finančnem sistemu in 
gospodarstvu. Zaradi neusklajenih 
nacionalnih odzivov na ta tveganja postane 
učinkovito upravljanje teh tveganj težavno. 
Zato je cilj te direktive vzpostaviti skupne 
zahteve, ki bodo urejale dovoljenja in 
nadzor nad UAIS, in sicer z namenom 
zagotoviti skladen pristop k povezanim 
tveganjem in njihovemu učinku na 
vlagatelje in trge v Uniji. Načeloma je 
regulacija potrebna za dolgoročno 
trajnostno rast in spodbujanje socialne 
kohezije. Takšna regulacija bi urejala 
varstvo potrošnikov in vlagateljev, 
celovitost in stabilnost trga ter preprečila 
sistemsko tveganje in reševala vprašanje 
socialnih eksternalij.

Or. en

Obrazložitev

Pozitiven splošen učinek upraviteljev alternativnih investicijskih skladov na trge ali na 
gospodarstvo v širšem smislu ni dokazan. Kriza je pokazala ravno nasprotno, in sicer da 
lahko hedge skladi negativno vplivajo na trg in da so podjetja v lasti skladov zasebnega 
kapitala bolj izpostavljena propadu zaradi prevzemnih dolgov, ki jih morajo odplačevati.

Predlog spremembe 148
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vpliv UAIS na trge, na katerih delujejo, 
je v veliki meri koristen, vendar pa so 

(2) Vpliv UAIS na trge, na katerih delujejo, 
je v veliki meri koristen, vendar pa so 
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nedavne finančne težave pokazale, kako 
lahko dejavnosti UAIS tudi razširijo ali 
povečajo tveganja v finančnem sistemu. 
Zaradi neusklajenih nacionalnih odzivov 
na ta tveganja postane učinkovito 
upravljanje teh tveganj težavno. Zato je cilj 
te direktive vzpostaviti skupne zahteve, ki 
bodo urejale dovoljenja in nadzor nad 
UAIS, in sicer z namenom zagotoviti 
skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v 
Skupnosti.

nedavne finančne težave pokazale, kako 
lahko dejavnosti UAIS tudi razširijo ali 
povečajo tveganja v finančnem sistemu 
preko svojih glavnih borznih posrednikov. 
Zaradi neusklajenih nacionalnih odzivov 
na ta tveganja postane učinkovito 
upravljanje teh tveganj težavno. Direktivi 
2006/48/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
kreditnih institucij1 in 2006/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
junija 2006 o kapitalski ustreznosti 
investicijskih družb in kreditnih institucij2

morata tako upoštevati potencialno 
sistemsko tveganje, ki ga predstavljajo 
alternativni investicijski skladi. Cilj te 
direktive je vzpostaviti skupne zahteve, ki 
bodo urejale dovoljenja in nadzor nad 
UAIS, in sicer z namenom zagotoviti 
skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v 
Skupnosti.

1 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 1.
2 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 201.

Or. en

Obrazložitev

Izpostavljenost nasprotne stranke ni omenjena v tej direktivi. Spremembe odražajo potrebo po 
spremembi direktive o kapitalskih zahtevah, da bi zajeli potencialno sistemsko tveganje, ki se 
pojavi na strani glavnega borznega posrednika.

Predlog spremembe 149
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Vpliv UAIS na trge, na katerih 
delujejo, je v veliki meri koristen, vendar
pa so nedavne finančne težave pokazale, 

(2) Nedavne finančne težave so pokazale, 
kako lahko dejavnosti AIS in UAIS 
razširijo ali povečajo tveganja v finančnem 
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kako lahko dejavnosti UAIS tudi razširijo 
ali povečajo tveganja v finančnem sistemu. 
Zaradi neusklajenih nacionalnih odzivov 
na ta tveganja postane učinkovito 
upravljanje teh tveganj težavno. Zato je cilj 
te direktive vzpostaviti skupne zahteve, ki 
bodo urejale dovoljenja in nadzor nad 
UAIS, in sicer z namenom zagotoviti 
skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v 
Skupnosti.

sistemu. Zaradi neusklajenih nacionalnih 
odzivov na ta tveganja postane učinkovito 
upravljanje teh tveganj težavno. Zato je cilj 
te direktive vzpostaviti skupne zahteve, ki 
bodo urejale dovoljenja in nadzor nad AIS 
in UAIS, in sicer z namenom zagotoviti 
skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Prva ocena ne temelji na teoretičnem dokazu. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 2, je kriza 
pokazala, da so učinki AIS in UAIS na trge sporni.

Predlog spremembe 150
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3)  Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/…/ES o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. UAIS ne smejo 

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij AIS
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo AIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za AIS in UAIS, ki jih ne 
zajema Direktiva 2009/…/ES o 
usklajevanju zakonov in drugih predpisov 
o kolektivnih naložbenih podjemih za 
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje 
(KNPVP) (preoblikovano), ne glede na 
pravni ali pogodbeni način, na katerega je 
UAIS zaupana ta odgovornost. UAIS ne 
smejo imeti pravice do upravljanja KNPVP 
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imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

v smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Strategijam sledijo skladi (AIS) in ne upravitelji (UAIS).

Predlog spremembe 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/…/ES o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. UAIS ne smejo 
imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/…/ES o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost, dokler so skladi 
lahko pomembni za sistem. UAIS ne 
smejo imeti pravice do upravljanja KNPVP 
v smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

Or. en
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Obrazložitev

Glavni cilj te direktive je zajeti sistemsko tveganje. Da bi bila nenamerna škoda, ki nastane z 
enakim pristopom za vse, čim manjša, bi se morali manjši upravitelji alternativnih 
investicijskih skladov registrirati in izpolniti obveznosti glede preglednosti iz členov 19 do 21.

Predlog spremembe 152
Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/…/ES o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. UAIS ne smejo 
imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o usklajevanju zakonov in drugih 
predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. Takšni skladi 
lahko med drugim vključujejo hedge 
sklade, sklade zasebnega kapitala, 
nepremičninske sklade, blagovne sklade 
in infrastrukturne sklade. UAIS ne smejo 
imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/65/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

1 UL L […], […], str. […]. 1  UL L 302, 17.11.2009, str. 32.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je dodati nov stavek, v katerem se navede različne vrste alternativnih investicijskih 
skladov: hedge skladi, skladi zasebnega kapitala, nepremičninski skladi, blagovni skladi in 
infrastrukturni skladi. To je potrebno iz štirih razlogov: (1) potreba po podpori regulativne 
prilagodljivosti in razlikovanja v uvodni izjavi 3; (2) vse nove strukture in ureditve skladov, ki 
bodo nastale v prihodnje, bi morale spadati v področje uporabe te direktive; (3) opredelitev 
področja uporabe direktive na negativen način ne zagotavlja elementov, ki bi povečali pravno 
varnost in predvidljivost; in (4) da bi opredelili bistveno področje uporabe te direktive. 

Predlog spremembe 153
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/…/ES o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. UAIS ne smejo 
imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/…/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.

(3) Nedavne težave na finančnih trgih so 
pokazale, da je veliko strategij UAIS 
ranljivih za nekaj oziroma več pomembnih 
tveganj v zvezi z vlagatelji, drugimi 
udeleženci na trgu in samimi trgi. Da bi 
zagotovili celovito in skupno ureditev 
nadzora, je treba vzpostaviti okvir za 
obravnavo teh tveganj, ob upoštevanju 
raznolikosti naložbenih strategij in tehnik, 
ki jih uporabljajo UAIS. Zato mora ta 
direktiva veljati za UAIS, ki upravljajo in 
tržijo vse vrste skladov, ki jih ne zajema 
Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o usklajevanju zakonov in drugih 
predpisov o kolektivnih naložbenih 
podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) 
(preoblikovano), ne glede na pravni ali 
pogodbeni način, na katerega je UAIS 
zaupana ta odgovornost. Takšni skladi 
lahko med drugim vključujejo hedge 
sklade, sklade zasebnega kapitala, 
nepremičninske sklade, blagovne sklade 
in infrastrukturne sklade. UAIS ne smejo 
imeti pravice do upravljanja KNPVP v 
smislu Direktive 2009/65/ES na podlagi 
dovoljenja po tej direktivi.



AM\804881SL.doc 13/148 PE439.111v02-00

SL

1 UL L […], […], str. […]. 1 UL L 302, 17.11.2009, str. 32.

Or. en

Predlog spremembe 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Namen te direktive bi moral biti tudi 
oblikovanje spodbud za premestitev off-
shore skladov v EU, kar ne bi prineslo 
samo prednosti na področju regulative in 
zaščite vlagateljev, temveč tudi ustrezno 
obdavčitev prihodkov na ravni 
upraviteljev, skladov in vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 155
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Direktiva sledi sporazumu, ki je bil 
dosežen na septembrskem vrhunskem 
srečanju skupine G-20 v Pittsburghu, in 
sicer da je treba ustrezno regulirati vse 
akterje, trge in proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponavlja odločno zavezanost obljubi skupine G-20, da je treba ustrezno 
regulirati vse akterje, proizvode in trge.
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Predlog spremembe 156
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo nesorazmerno, in zaradi 
velike raznolikosti AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni in način delovanja 
AIS na finančnih trgih in v podjetjih, v 
katera vlagajo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora vsebovati sklade (AIS) in upravitelje (UAIS).

Predlog spremembe 157
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo nesorazmerno, in zaradi 
velike raznolikosti AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, ali postopka pooblastitve za AIS, bi 
bilo nesorazmerno, in zaradi velike 
raznolikosti AIS, ki jih upravljajo UAIS, bi 
bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

Or. en
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Obrazložitev

Sam postopek pooblastitve v tej direktivi ni urejen in ostaja v pristojnosti nacionalnih 
pristojnih organov.

Predlog spremembe 158
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo nesorazmerno, in zaradi 
velike raznolikosti AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, ali postopka pooblastitve za AIS, bi 
bilo nesorazmerno, in zaradi velike 
raznolikosti AIS, ki jih upravljajo UAIS, bi 
bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

Or. en

Obrazložitev

Glede na dejstvo, da osnutek direktive ohranja regulacijo upraviteljev alternativnih 
investicijskih skladov in ne regulira samih skladov, je treba jasno opredeliti, da postopek 
pooblastitve za alternativne investicijske sklade ni urejen v tej direktivi.

Predlog spremembe 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 

(4) Direktiva določa zahteve v zvezi z 
načinom, kako naj bi UAIS upravljali 
alternativne investicijske sklade (AIS), za 
katere so odgovorni. Urejanje strukture ali 
sestave portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
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UAIS, bi bilo nesorazmerno, in zaradi 
velike raznolikosti AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, bi bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

UAIS, bi bilo težko, in zaradi velike 
raznolikosti AIS, ki jih upravljajo UAIS, bi 
bilo težko zagotoviti tako obširno 
uskladitev.

Or. en

Obrazložitev

Težava ni v sorazmernosti. Reguliranje skladov ne bi bilo nesorazmerno, če upoštevamo 
potrebe po regulaciji, ki so se pokazale s finančno krizo. Če je regulacija upraviteljev obsežna 
(vključno z upoštevanjem upraviteljev, ki tržijo neevropske sklade ali prenašajo funkcije na 
neevropske subjekte), zadostuje, če se dosežejo predlagani cilji.

Predlog spremembe 160
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Upravitelj alternativnega 
investicijskega sklada je lahko zunanji 
upravitelj, ki je pravna oseba in jo je 
imenoval alternativni investicijski sklad 
oziroma deluje v imenu alternativnega 
investicijskega sklada, ali pa je upravitelj 
alternativni investicijski sklad sam, če se 
ta upravlja sam, kar pomeni, da je 
ustanovljen na način, da upravne 
odločitve sprejema vodstveni organ 
alternativnega investicijskega sklada in ni 
bil imenovan zunanji subjekt. Upravitelj 
alternativnega investicijskega sklada za 
posamezen alternativni investicijski sklad 
je lahko samo en pravni subjekt.

Or. en

Obrazložitev

Treba je podati jasno opredelitev, da bi omogočili različnim strukturam skladov konkretne 
upravitelje alternativnih investicijskih skladov. To še zlasti velja za sklade, ki se upravljajo 
sami ali notranje.
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Predlog spremembe 161
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih 
institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva ne sme veljati 
za aktivno upravljane naložbe v obliki 
vrednostnih papirjev, kot so certifikati, 
upravljane terminske pogodbe ali na 
indekse vezane obveznice. Vendar pa mora 
zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, za upravljanje 
naložbenih portfeljev v skladu s 
pooblastili, ki jih dajo vlagatelji na 
podlagi presoje in individualnega 
dogovora ali za katero koli drugo obliko 
upravljanja individualnega premoženja ali 
za upravljanje lastnih sredstev kreditnih 
institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Izjeme, določene s to 
direktivo, veljajo, če UAIS stalno 
izpolnjujejo pogoje zanje. Nadalje se ta 
direktiva ne uporablja za upravljanje 
pokojninskih skladov ali institucij, ki 
upravljajo sklade za podporo socialni 
varnosti in javnemu pokojninskemu 
sistemu, niti za instrumente listinjenja.
Direktiva se prav tako ne uporablja za 
upravljanje kolektivnih naložbenih 
podjemov, ki so bili odobreni v skladu z 
nacionalno zakonodajo in se tržijo samo v 
domači državi članici. Vendar pa mora ta 
direktiva zajemati upravitelje vseh 
kolektivnih naložbenih podjemov, za 
katere ni potrebno, da imajo dovoljenje v 
skladu z KNPVP. Investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES 
o trgih finančnih instrumentov, ne 
potrebujejo dovoljenja po tej direktivi za 
zagotavljanje investicijskih storitev v zvezi 
z AIS. Investicijska podjetja pa lahko 
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zagotavljajo investicijske storitve v zvezi z 
AIS samo, če in v tistem obsegu, v katerem 
je enote ali delnice AIS mogoče tržiti v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravljanje 
alternativnih investicijskih skladov, ki se 
upravljajo izključno za matično podjetje 
ali podružnice, pokojninskih skladov ali 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi ali lastna sredstva 
kreditnih institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic, niti za upravljanje 
naložbenih proizvodov, odobrenih v 
skladu z nacionalno zakonodajo in trženih 
samo na ozemlju ustrezne države članice, 
niti za nacionalne, regionalne ali lokalne 
vlade in vladne naložbene instrumente 
vlad ali za organe ali institucije, ki 
upravljajo sklade, ki podpirajo socialno 
varnost in pokojninski sistem ali sisteme 
udeležbe zaposlenih. Ta direktiva ne sme 
veljati za aktivno upravljane naložbe v 
obliki vrednostnih papirjev, kot so 
certifikati, upravljane terminske pogodbe 
ali na indekse vezane obveznice. Vendar pa 
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
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KNPVP, če upravljajo ali tržijo 
alternativne investicijske sklade, ki so 
lahko relevantni za sistem. Investicijska 
podjetja, ki imajo dovoljenje po Direktivi 
2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, 
ne potrebujejo dovoljenja po tej direktivi 
za zagotavljanje investicijskih storitev v 
zvezi z AIS. Investicijska podjetja pa lahko 
zagotavljajo investicijske storitve v zvezi z 
AIS samo, če in v tistem obsegu, v katerem 
je enote ali delnice AIS mogoče tržiti v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili nezaželene  in nesorazmerne posledice ter v čim večji možni meri zmanjšali 
nenamerno škodo, si je treba prizadevati za določena omejena odstopanja. Najpomembneje 
je, da se iz področja uporabe izvzame nacionalne proizvode, saj se regulirajo in tržijo samo 
na nacionalni ravni ter zato ne predstavljajo morebitnega sistemskega tveganja in vključujejo 
ustrezno raven zaščite potrošnikov.

Predlog spremembe 163
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, centralne banke
ali lastna sredstva kreditnih institucij, 
pokojninskih skladov ali zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva se nadalje ne 
uporablja za nacionalne, regionalne in 
lokalne vlade in vladne naložbene 
instrumente ali organe ali institucije, ki 
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terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

upravljajo sklade, ki podpirajo socialno 
varnost ali pokojninske sisteme, ali za 
sisteme udeležbe zaposlenih. Da bi bili 
zadevni UAIS upravičeni do izjem iz te 
direktive, morajo vedno izpolnjevati 
pogoje zanje. Vendar pa mora ta direktiva
zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 164
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi, centralne banke ali lastna sredstva 
kreditnih institucij, pokojninskih skladov 
ali zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Direktiva se prav tako ne uporablja za 
upravljanje kolektivnih naložbenih 
podjemov, ki so bili odobreni v skladu z 
nacionalno zakonodajo in se tržijo samo v 



AM\804881SL.doc 21/148 PE439.111v02-00

SL

obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

domači državi članici. Ta direktiva ne sme 
veljati za aktivno upravljane naložbe v 
obliki vrednostnih papirjev, kot so 
certifikati, upravljane terminske pogodbe 
ali na indekse vezane obveznice. Vendar pa 
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za trženje enot 
ali deležev AIS ali zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko tržijo samo 
enote ali deleže AIS ali zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo. Ta direktiva se ne uporablja za 
industrijske holdinške družbe, ki svoje 
deleže tržijo na reguliranem trgu EU, če 
imajo deleže v svojih podružnicah ali 
pridruženih podjetjih z namenom 
izvajanja industrijske poslovne strategije.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 165
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, centralne banke
ali lastna sredstva kreditnih institucij, 
pokojninskih skladov ali zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Direktiva se prav tako ne 
uporablja za upravljanje kolektivnih 
naložbenih podjemov, ki so bili odobreni v 
skladu z nacionalno zakonodajo in se 
tržijo samo v domači državi članici. Da bi 
bili zadevni UAIS upravičeni do izjem iz te 
direktive, morajo vedno izpolnjevati 
pogoje zanje. Vendar pa mora ta direktiva
zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Skladi, ki se regulirajo in tržijo samo na nacionalni ravni, bi morali biti izvzeti iz področja 
uporabe direktive. Nacionalni skladi in njihovi upravitelji ne povzročajo sistemskih tveganj, 
saj so ti skladi na splošno zelo regulirani, pogosto upravljani v skladu s predpisi, ki so 
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podobni predpisom o KNPVP.

Predlog spremembe 166
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, centralne banke
ali lastna sredstva kreditnih institucij, 
pokojninskih skladov ali zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Direktiva se prav tako ne 
uporablja za upravitelje, če ti upravljajo 
alternativne investicijske sklade, katerih 
edini vlagatelji so matična podjetja, 
njihove podružnice ali druge podružnice 
njihovih matičnih podjetij in če ti 
vlagatelji niso samo alternativni 
investicijski skladi. Da bi bili zadevni 
UAIS upravičeni do izjem iz te direktive, 
morajo vedno izpolnjevati pogoje zanje.
Vendar pa mora ta direktiva zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

Or. en
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Obrazložitev

Določba o izjemi za upravitelje, ki upravljajo naložbe iste skupine, je upravičena. Ni 
dodatnega tveganja za finančne trge. Ker so ti skladi pogosto uporabljeni znotraj bančnih ali 
zavarovalniških skupin, so se te finančne institucije zavarovale pred tveganji v skladu z 
zakonodajo o nadzoru. Poleg tega zaščita vlagateljev ni potrebna v primeru vlaganj znotraj 
iste skupine. 

Predlog spremembe 167
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, centralne banke
ali lastna sredstva kreditnih institucij, 
pokojninskih skladov ali zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Direktiva se prav tako ne 
uporablja za upravljanje kolektivnih 
naložbenih podjemov, ki imajo največ pet 
vlagateljev, ki so bili odobreni v skladu z 
nacionalno zakonodajo in se tržijo samo v 
domači državi članici. Da bi bili zadevni 
UAIS upravičeni do izjem iz te direktive, 
morajo vedno izpolnjevati pogoje zanje.
Vendar pa mora ta direktiva zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
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obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Skladi z omejenim številom vlagateljev omogočajo individualne pogodbene ureditve. 
Upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki upravljajo sklade z največ petimi vlagatelji 
in jih tržijo samo na nacionalni ravni, bi zato morali biti izvzeti iz področja uporabe te 
direktive, če zanje veljajo učinkoviti nacionalni predpisi. 

Predlog spremembe 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih 
institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva ne sme veljati 
za aktivno upravljane naložbe v obliki 
vrednostnih papirjev, kot so certifikati, 
upravljane terminske pogodbe ali na 
indekse vezane obveznice. Vendar pa mora 
zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 

(5) Področje uporabe te direktive bi moralo 
zajeti upravljanje kolektivnih investicijskih 
podjetij, ki zberejo kapital več vlagateljev z 
namenom vlaganja teh sredstev v skladu z 
opredeljeno naložbeno politiko ali po 
lastni presoji v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva velja tudi za posamezne 
investicijske sklade in upravljane račune z 
vzvodom, da bi ohranili enake pogoje med 
podobnimi vrstami naložbenih 
instrumentov. Direktiva ne velja za družbe 
v javnem interesu. Ta direktiva ne sme 
veljati za aktivno upravljane naložbe v 
obliki vrednostnih papirjev, kot so 
certifikati, upravljane terminske pogodbe 
ali na indekse vezane obveznice. Ta 
direktiva se ne sme uporabljati niti za 
holdinške družbe, ki imajo deleže v svojih 
podružnicah, glede na to da glavni namen 
ustanovitve takih holdinških družb ni 
doseganje donosov za svoje vlagatelje, 
zlasti z odsvojitvami svojih podružnic v 
določenem času, temveč želijo prek svojih 
podružnic izvajati poslovno strategijo.
Vendar pa mora zajemati upravitelje vseh 
kolektivnih naložbenih podjemov, za 
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investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

katere ni potrebno, da imajo dovoljenje v 
skladu z KNPVP. Investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES 
o trgih finančnih instrumentov, ne 
potrebujejo dovoljenja po tej direktivi za 
zagotavljanje investicijskih storitev v zvezi 
z AIS. Investicijska podjetja pa lahko 
zagotavljajo investicijske storitve v zvezi z 
AIS samo, če in v tistem obsegu, v katerem 
je enote ali delnice AIS mogoče tržiti v 
skladu s to direktivo. 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 169
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
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papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Da bi preprečili regulatorno 
prekrivanje, področje uporabe te direktive 
ne velja za kolektivne naložbene podjeme 
zaprtega tipa, ki kotirajo na reguliranem 
trgu in so urejeni z Direktivo 2001/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
maja 2001 o sprejemu vrednostnih 
papirjev v uradno kotacijo na borzi in o 
informacijah, ki jih je treba objaviti v 
zvezi s temi vrednostnimi papirji1, 
Direktivo 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s 
preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu2  in 
Direktivo 2003/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 
2003 o prospektu, ki se objavi ob javni 
ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev 
v trgovanje3. Da bi zagotovili usklajen 
pristop, Komisija čim prej in najkasneje 
do začetka veljavnosti te direktive 
pregleda omenjene direktive in po potrebi 
predloži zakonodajne predloge, da se 
zagotovi enaka ureditev. Ta direktiva
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov4, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.
1  UL L 184, 6.7.2001, str. 1.
2  UL L 390, 31.12.2004, str. 30.
3  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

Or. en
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Obrazložitev

Za kolektivne naložbene podjeme zaprtega tipa, ki kotirajo na reguliranem trgu, ne velja ta 
direktiva, saj zanje že veljajo zahteve v skladu s CARD,  prospektna direktiva in direktiva o 
preglednosti. Da bi zagotovili enake pogoje za vse, bi morala Komisija  direktive pregledati 
in jih ob upoštevanju te direktive ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 170
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP.
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo. 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Vendar pa 
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Ta direktiva ne sme veljati za 
upravitelje pokojninskih skladov ali 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi ali lastna sredstva 
kreditnih institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva ne sme veljati 
za aktivno upravljane naložbe v obliki 
vrednostnih papirjev, kot so certifikati, 
upravljane terminske pogodbe ali na 
indekse vezane obveznice. Tudi za 
namene te direktive se kot kolektivni 
naložbeni podjem ne obravnava podjetje, 
ki v glavnem deluje kot lastniški subjekt 
skupine podružničnih podjetij in ima v 
lasti strateške deleže v podjetjih z 
namenom dolgoročnega lastništva, ne pa 
doseganja donosov z odsvojitvami v 
določenem času. Investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES 
o trgih finančnih instrumentov, ne 
potrebujejo dovoljenja po tej direktivi za 
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zagotavljanje investicijskih storitev v zvezi 
z AIS. Investicijska podjetja pa lahko 
zagotavljajo investicijske storitve v zvezi z 
AIS samo, če in v tistem obsegu, v katerem 
je enote ali delnice AIS mogoče tržiti v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je sklicevanje na kolektivne naložbene podjeme v trditvi, da za upravitelje 
vseh kolektivnih naložbenih podjemov, ki niso KNPVP, velja področje uporabe te direktive, 
sklicevanje na kolektivne naložbene podjeme, ki zberejo kapital več vlagateljev z namenom 
vlaganja teh sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno politiko na podlagi načela razpršitve v 
korist teh vlagateljev, ne pa širša skupina kolektivnega naložbenega podjema.

Predlog spremembe 171
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih 
institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva ne sme veljati
za aktivno upravljane naložbe v obliki 
vrednostnih papirjev, kot so certifikati, 
upravljane terminske pogodbe ali na 
indekse vezane obveznice. Vendar pa
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi, centralne banke
ali sredstva, ki jih imajo kreditne 
institucije, pokojninski skladi ali 
zavarovalnice in pozavarovalnice
neposredno ali posredno na svojem 
računu. Direktiva se prav tako ne 
uporablja za upravljanje kolektivnih 
naložbenih podjemov, ki so bili odobreni v 
skladu z nacionalno zakonodajo in se 
tržijo samo v domači državi članici.
Vendar ta direktiva velja za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
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dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Prav tako mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Upravitelji sredstev, ki jih imajo institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje na svojem 
računu, se obravnavajo kot upravitelji sredstev, ki jih imajo kreditne institucije na svojem 
računu. Skladi, ki so regulirani in trgovani samo na nacionalni ravni, bi morali biti izvzeti iz 
področja uporabe te direktive, saj čisti nacionalni skladi in upravitelji ne povzročajo 
sistemskih tveganj, ker so na splošno zelo regulirani, pogosto podobno kot KNPVP. Izjeme za 
instrumente skladov brez načela razpršitve tveganj niso izvedljiva, prav tako za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih papirjev.

Predlog spremembe 172
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
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oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo. Ta 
direktiva se ne uporablja za industrijske 
holdinške družbe, ki svoje deleže tržijo na 
reguliranem trgu EU, če imajo deleže v 
svojih podružnicah ali pridruženih 
podjetjih, ki jih kontrolirajo, z namenom 
izvajanja industrijske poslovne strategije.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe mora biti omejeno na UAIS, ki predstavljajo sistemsko tveganje, v 
nasprotnem primeru bo težko ohraniti ustrezen nadzor. Industrijske holdinške družbe so 
dolgoročni lastniki in ne načrtujejo izstopa, svoje holdinge pa obravnavajo z industrijskega 
vidika. Takšne družbe ne predstavljajo sistemskega tveganja in zanje v primeru, da kotirajo 
na borzi, velja pravo družb EU, nacionalni predpisi in predpisi za kotiranje na borzi, ki 
vlagateljem zagotavljajo učinkovito zaščito. Zato bi jih bilo treba izvzeti.

Predlog spremembe 173
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
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investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi, nacionalni, regionalni ali lokalni 
vladni investicijski skladi ali lastna 
sredstva kreditnih institucij oziroma 
zavarovalnic in pozavarovalnic. Ta 
direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Za investicijske sklade, ki jih upravljajo vladni organi kot so Finance Wales, ki upravljajo 
strukturne sklade EU, financirane s tujimi zasebnimi vlaganji, ne bi smelo veljati področje 
uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 174
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS 
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na kolektivna investicijska podjetja, 
ki zberejo kapital več vlagateljev z 
namenom vlaganja teh sredstev v skladu z 
opredeljeno naložbeno politiko v korist teh 
vlagateljev. Ta direktiva ne sme veljati za 
nezdružene naložbe, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi ali lastna sredstva 
kreditnih institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic in pokojninskih skladov. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati vse
kolektivne naložbene podjeme, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES o trgih 
finančnih instrumentov, ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev v zvezi z AIS. 
Investicijska podjetja pa lahko zagotavljajo 
investicijske storitve v zvezi z AIS samo, 
če in v tistem obsegu, v katerem je enote 
ali delnice AIS mogoče tržiti v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora zajeti sklade (AIS) in upravitelje (UAIS).
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Predlog spremembe 175
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva ne sme veljati za 
upravitelje nezdruženih naložb, kot so 
dotacije in državni naložbeni skladi, za 
upravljanje naložbenih portfeljev v skladu 
s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji na 
podlagi presoje in individualnega 
dogovora ali za katero koli drugo obliko 
upravljanja individualnega premoženja. 
Direktiva se prav tako ne uporablja za 
upravitelje, če ti upravljajo alternativne 
investicijske sklade, katerih edini 
vlagatelji so upravitelji sami ali matična 
podjetja, njihove podružnice ali druge 
podružnice njihovih matičnih podjetij in 
če ti vlagatelji niso alternativni 
investicijski skladi sami. Ta direktiva se 
ne sme uporabljati niti za holdinške 
družbe, ki imajo deleže v svojih 
podružnicah, glede na to da glavni namen 
ustanovitve takih holdinških družb ni 
doseganje donosov za svoje vlagatelje, 
zlasti z odsvojitvami svojih podružnic v 
določenem času, temveč želijo prek svojih 
podružnic izvajati poslovno strategijo. Ta 
direktiva se nadalje ne uporablja za 
upravljanje pokojninskih skladov, 
nadnacionalne institucije, nacionalne 
centralne banke ali nacionalne, 
regionalne in lokalne vlade in organe ali 
institucije, ki upravljajo sklade, ki 
podpirajo socialno varnost in pokojninske 
sisteme, niti za sisteme udeležbe 
zaposlenih ali instrumente listinjenja. 

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 5 (b) revidiranega kompromisnega predloga predsedstva s 15. decembra 
2009.
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Predlog spremembe 176
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva ne velja za investicijska 
podjetja, ki ponujajo storitve upravljanja 
portfelja in imajo dovoljenje po Direktivi 
2004/39/ES, pokojninske sklade in druge 
pokojninske organizacije, ki jih ureja 
Direktiva 2004/41/ES, in njihova 
pripadajoča podjetja za upravljanje 
premoženja in/ali upravljanje storitev, ali 
za kolektivne naložbene podjeme, ki jih 
ureja Direktiva 2009/65/ES. Iz razlogov 
stroškovne učinkovitosti v praksi 
investicijska podjetja upravljajo 
posamezne portfelje po Direktivi 
2004/39/ES, podjetjem za upravljanje 
pokojninskega premoženja in/ali storitve 
upravljanja ter upraviteljem KNPVP (in 
pravočasno UAIS) bi moralo biti 
omogočeno administrativno ali operativno 
združiti naložbe v okviru svojih pooblastil. 
Glede na svoje cilje ta direktiva ne sme 
veljati za stukture, ki interno združujejo 
naložbe.

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 177
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES in 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje po 
Direktivi 2006/48/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta s 14. junija 2006 o 
začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij 
(preoblikovano), ne potrebujejo 
dovoljenja po tej direktivi za zagotavljanje 
investicijskih storitev, kot je upravljanje 
premoženja v zvezi z AIS. 

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 5 (c) revidiranega kompromisnega predloga predsedstva s 15. decembra 
2009.

Predlog spremembe 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva vlagateljem ne sme 
preprečiti ali jih omejevati pri tem, da 
enote ali deleže, ki jih imajo v 
alternativnem investicijskem skladu, 
plasirajo na kapitalske trge. Takšni 
vlagatelji ali njihovi posredniki lahko 
ponudijo ali plasirajo deleže ali enote v 
državi članici v skladu z nacionalno 
zakonodajo te države članice. Vendar se 
ponujanje ali plasiranje obravnava kot 
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trženje, če se zgodi na pobudo upravitelja 
alternativnega investicijskega sklada, ki 
upravlja takšen alternativni investicijski 
sklad.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne omejuje trgovanja z deleži ali enotami na sekundarnem trgu, če ne gre za 
izogibanje določbam te direktive.

Predlog spremembe 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za družbe v javnem interesu, ki od 
javnosti zbirajo sredstva, na primer 
kreditne institucije, pokojninski skladi, 
zavarovalnice in pozavarovalnice z 
lastnimi sredstvi, mora veljati poseben 
režim, pri urejanju njihovih naložb v 
sklade, pa je treba upoštevati posebne 
značilnosti vsake kategorije in vrste 
sklada. V tem pogledu mora Evropska 
komisija pregledati Direktivo 2006/48/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
junija 2006 o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij 
(preoblikovano), Direktivo 2003/41/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. 
junija 2003 o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje¹, Direktivo 73/239/EGS z dne 
24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti neposrednega 
zavarovanja razen življenjskega 
zavarovanja², Direktivo 2002/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. novembra 2002 o življenjskem 
zavarovanju³ ter Direktivo Evropskega 
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parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 
16. novembra 2005 o pozavarovanju in o 
spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 
92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 
2002/83/ES4, da bo zagotovljeno 
upoštevanje naslednjih načel: družbe v 
javnem interesu morajo pri vlaganju 
izpolnjevati zahteve po potrebni skrbnosti, 
podobne tistim, ki veljajo za UAIS, za taka 
vlaganja (zlasti v obliki kapitalskih zahtev 
in kapitalskih rezerv) pa se oblikuje 
ustrezen okvir.
1 UL L 235, 23.9.2003, str. 10.
2 UL L 228, 16.8.1973, str 3.
3 UL L 345, 19.12.2002, str. 1.
4 UL L 323, 9.12.2005, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 180
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva mora za vsak 
alternativni investicijski sklad, ki se 
upravlja v okviru področja uporabe te 
direktive, zagotoviti enega upravljavca 
alternativnih investicijskih skladov, ki 
mora biti odgovoren za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami te direktive. Glede 
na njihovo pravno obliko, bi lahko AIS 
bili zunanje ali notranje upravljani. AIS 
se notranje upravlja, ko funkcije 
upravljanja izvaja vodstveni organ ali 
katerikoli notranji vir AIS. Kjer pravna 
oblika AIS dovoljuje notranje upravljanje 
in kjer se vodstveni organ ne odloči 
imenovati zunanjega UAIS, sta AIS in 
UAIS popolnoma enaka. V tem primeru je 
AIS tudi UAIS in mora zato izpolnjevati 
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zahteve iz te direktive ter mora biti 
odobren kot tak. Vendar pa UAIS, ki je 
notranje voden AIS, ne sme imeti 
dovoljenja za zunanje upravljanje enega 
ali več drugih AIS. AIS se upravlja 
zunanje, ko AIS sam ali se v njegovem 
imenu za upravitelja imenuje zunanjo 
pravno osebo (imenovan UAIS), ki je s 
tem imenovanjem odgovorna za 
upravljanje portfelja AIS. V obeh 
primerih mora biti omogočeno, da 
notranje upravljan AIS ali zunanji UAIS 
prenese upravljanje portfelja ali funkcije 
obvladovanja tveganja na druge subjekte 
v skladu s členom 18. Ko je bil za 
izvajanje funkcij upravljanja imenovan 
zunanji UAIS za določen AIS, ne sme 
zagotavljati investicijskih storitev 
upravljanja premoženja, kot je 
opredeljeno v členu 4(1)(9) Direktive 
2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ki spreminja direktivi Sveta 
85/611/EGS in 93/6/EGS in Direktivo 
2000/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavlja Direktivo Sveta 
93/22/EGS10, ampak mora namesto tega 
zagotavljati funkcijo upravljanja 
skupnega premoženja v skladu s to 
direktivo. 

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 5 (a) revidiranega kompromisnega predloga predsedstva s 15. decembra 
2009.

Predlog spremembe 181
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva mora za vsak 
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alternativni investicijski sklad, ki se 
upravlja v okviru področja uporabe te 
direktive, zagotoviti enega upravljavca 
alternativnih investicijskih skladov, ki 
mora biti odgovoren za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to direktivo se odobri samo en upravljavec alternativnih investicijskih skladov za 
posamezen alternativni investicijski sklad.

Predlog spremembe 182
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva mora za vsak 
alternativni investicijski sklad, ki se 
upravlja v okviru področja uporabe te 
direktive, zagotoviti enega upravljavca 
alternativnih investicijskih skladov, ki 
mora biti odgovoren za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami te direktive.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to direktivo se odobri samo en upravljavec alternativnih investicijskih skladov za 
posamezen alternativni investicijski sklad. 
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Predlog spremembe 183
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost 
ali učinkovitost trga. Za UAIS, ki 
upravljajo le AIS brez finančnih vzvodov 
in vlagateljem v obdobju pet let ne 
izdajajo pravic odplačevanja, se uporablja 
poseben prag 500 milijonov EUR. Ta 
poseben prag je upravičen, ker je 
verjetnost, da bi upravitelji skladov brez 
finančnih vzvodov, ki so specializirani za 
dolgoročne naložbe, povzročili sistemska 
tveganja, še nižja. Poleg tega petletna 
vključitev vlagateljev odpravi likvidnostna 
tveganja. Za UAIS, ki so izvzeti iz te 
direktive, mora še naprej veljati ustrezna 
nacionalna zakonodaja. Vendar pa jih je 
treba še vedno obravnavati kot UAIS, za 
katere velja opt-in postopek, določen v tej 
direktivi.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 184
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 

črtano
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kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost 
ali učinkovitost trga. Za UAIS, ki 
upravljajo le AIS brez finančnih vzvodov 
in vlagateljem v obdobju pet let ne 
izdajajo pravic odplačevanja, se uporablja 
poseben prag 500 milijonov EUR. Ta 
poseben prag je upravičen, ker je 
verjetnost, da bi upravitelji skladov brez 
finančnih vzvodov, ki so specializirani za 
dolgoročne naložbe, povzročili sistemska 
tveganja, še nižja. Poleg tega petletna 
vključitev vlagateljev odpravi likvidnostna 
tveganja. Za UAIS, ki so izvzeti iz te 
direktive, mora še naprej veljati ustrezna 
nacionalna zakonodaja. Vendar pa jih je 
treba še vedno obravnavati kot UAIS, za 
katere velja opt-in postopek, določen v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Vsi AIS in UAIS morajo biti zajeti, da se ne ustvarijo vrzeli na trgu. 

Predlog spremembe 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost 
ali učinkovitost trga. Za UAIS, ki 
upravljajo le AIS brez finančnih vzvodov 
in vlagateljem v obdobju pet let ne 

črtano
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izdajajo pravic odplačevanja, se uporablja 
poseben prag 500 milijonov EUR. Ta 
poseben prag je upravičen, ker je 
verjetnost, da bi upravitelji skladov brez 
finančnih vzvodov, ki so specializirani za 
dolgoročne naložbe, povzročili sistemska 
tveganja, še nižja. Poleg tega petletna 
vključitev vlagateljev odpravi likvidnostna 
tveganja. Za UAIS, ki so izvzeti iz te 
direktive, mora še naprej veljati ustrezna 
nacionalna zakonodaja. Vendar pa jih je 
treba še vedno obravnavati kot UAIS, za 
katere velja opt-in postopek, določen v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora veljati za vse upravitelje alternativnih investicijskih skladov, brez izjem na 
podlagi velikosti premoženja v upravljanju. V nasprotnem primeru bo to velika spodbuda za 
upravitelje, da bodo ustanavljali sklade tik pod pragom ter našli načine, da bodo kar največ 
svojih funkcij prenesli na zunanje ponudnike storitev in "svetovalce". To bi izničilo namen 
direktive, torej zajeti vse akterje v finančni industriji. 

Predlog spremembe 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa blažji režim za sistemsko 
nepomembne UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 250 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
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upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja.
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. UAIS, za 
katerega velja blažji režim, se mora 
registrirati pri svojemu pristojnemu 
organu ter upoštevati zahteve po 
preglednosti iz te direktive. Vendar pa jih 
je treba še vedno obravnavati kot UAIS, za 
katere velja opt-in postopek, določen v tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj te direktive je zajeti sistemsko tveganje. Da bi bila nenamerna škoda, povezana z 
enakim pristopom za vse, čim manjša, bi se morali manjši upravitelji alternativnih 
investicijskih skladov registrirati in izpolniti obveznosti glede preglednosti iz členov 19 do 21. 

Predlog spremembe 187
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
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Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja ter 
vsaj obveza, da se vpišejo v evidenco v 
svoji matični državi članici. Vendar pa jih 
je treba še vedno obravnavati kot UAIS, za 
katere velja opt-in postopek, določen v tej 
direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev za male in 
srednje velike AIS in preprečili, da bi 
UAIS imel sedež v tretjih državah z 
namenom regulativne arbitraže, ta 
direktiva določa izjemo za UAIS, pri 
katerih kumulativni upravljani AIS ne 
dosegajo praga 100 milijonov EUR. 
Dejavnosti zadevnega UAIS najverjetneje 
ne bodo bistveno vplivale na finančno 
stabilnost ali učinkovitost trga. Za UAIS, 
ki upravljajo le AIS brez finančnih 
vzvodov in vlagateljem v obdobju pet let 
ne izdajajo pravic odplačevanja, se 
uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
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določen v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 189
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 1 milijarde EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
1,5 milijarde EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
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določen v tej direktivi. določen v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Podpiramo, da se dvigne prag v Direktivi, da ne bo povzročal preobremenitve za manjše 
UAIS, ki ne predstavljajo sistemskega tveganja.

Predlog spremembe 190
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 500 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
1.000 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe mora biti omejeno na UAIS, ki predstavljajo sistemsko tveganje, v 
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nasprotnem primeru bo težko ohraniti ustrezen nadzor. Mali UAIS ne predstavljajo 
sistemskega tveganja, zato bi bila njihova vključitev nesorazmeren ukrep. Z Direktivo bodo 
nastali stroški usklajevanja, ki bodo posebej težko breme za male UAIS, za katere je najmanj 
verjetno, da bodo imeli koristi od uvedbe enotne licence. Namen višjih pragov je zagotoviti, 
da se lahko mali skladi brez vpliva na sistemsko tveganje izključijo iz področja uporabe 
Direktive.

Predlog spremembe 191
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 500 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
1.000 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

Or. en
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Predlog spremembe 192
Marta Andreasen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 100 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
500 milijonov EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

(6) Da bi se izognili nalaganju pretiranih 
ali nesorazmernih zahtev, ta direktiva 
določa izjemo za UAIS, pri katerih 
kumulativni upravljani AIS ne dosegajo 
praga 200 milijonov EUR. Dejavnosti 
zadevnega UAIS najverjetneje ne bodo 
bistveno vplivale na finančno stabilnost ali 
učinkovitost trga. Za UAIS, ki upravljajo le 
AIS brez finančnih vzvodov in vlagateljem 
v obdobju pet let ne izdajajo pravic 
odplačevanja, se uporablja poseben prag 
1 milijarde EUR. Ta poseben prag je 
upravičen, ker je verjetnost, da bi 
upravitelji skladov brez finančnih vzvodov, 
ki so specializirani za dolgoročne naložbe, 
povzročili sistemska tveganja, še nižja. 
Poleg tega petletna vključitev vlagateljev 
odpravi likvidnostna tveganja. Za UAIS, ki 
so izvzeti iz te direktive, mora še naprej 
veljati ustrezna nacionalna zakonodaja. 
Vendar pa jih je treba še vedno obravnavati 
kot UAIS, za katere velja opt-in postopek, 
določen v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Nižji prag bo zanemarljivo vplival na sistemsko tveganje, ki ga želi obravnavati Direktiva, 
vendar bo ustvaril regulativno breme za manjše sklade, ki si ga najmanj lahko privoščijo.
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Predlog spremembe 193
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi se izognili morebitni odprodaji 
delov podjetja, mora čista vrednost 
premoženja ciljnega podjetja, ki ga 
nadzira AIS, biti v skladu z določbami 
režima o kapitalski ustreznosti v okviru 
druge direktive o pravu družb. 

Or. en

Obrazložitev

Določbe v točki (a) člena 15(1) Druge Direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov ter določbe člena 1(4)(b) in člena 1(5) Direktive 2006/68/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006, ki spreminja Direktivo Sveta 
77/91/EGS, kot se uporablja za delniške družbe, bi lahko pomagale preprečiti odprodajo 
delov podjetja v smislu dezinvestiranja izključno za odplačilo dolga za nakup, obenem pa bi 
dovolile večjo možnost odstopanja za upravičene strateške rekonstrukcije. 

Predlog spremembe 194
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi se izognili morebitni odprodaji 
delov podjetja v ciljnih podjetjih, v katera 
vlaga AIS, ki ga upravlja UAIS, mora 
UAIS zagotoviti, da se spoštuje triletno 
obdobje, ko naložbe AIS v ciljno podjetje 
ni dovoljeno prodati.

Or. en

Obrazložitev

Skladi zaprtega tipa, ki pridobijo kontrolni vpliv v ciljnem podjetju, se morajo obvezati 
vlaganjem za obdobje treh let, da bi se izognili vsaki odprodaji delov podjetja v tem podjetju.
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Predlog spremembe 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej 
Skupnosti. Poleg tega morajo imeti UAIS 
pravico do trženja AIS v Skupnosti 
profesionalnim vlagateljem, pod pogojem 
postopka priglasitve.

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje trženja AIS, ki niso iz EU, je podrobneje obravnavano v predlogih sprememb, ki 
sledijo.

Predlog spremembe 196
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej 
Skupnosti. Poleg tega morajo imeti UAIS 
pravico do trženja AIS v Skupnosti
profesionalnim vlagateljem, pod pogojem 
postopka priglasitve.

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati čezmejno 
upravljanje AIS v vsej Uniji. Poleg tega 
morajo imeti UAIS pravico, da
profesionalnim vlagateljem v vsej Uniji
tržijo AIS s sedežem v Uniji, pod pogojem 
postopka priglasitve. Ob upoštevanju 
določb te direktive mora biti državam 
članicam omogočeno, da dovolijo ali še 
naprej dovoljujejo UAIS, da v skladu z 
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nacionalno zakonodajo profesionalnim 
vlagateljem na njihovem ozemlju tržijo 
tudi investicijske sklade, ki niso zajeti v tej 
direktivi. Državam članicam mora biti 
omogočeno tudi, da profesionalnim 
vlagateljem dovolijo ali še naprej 
dovoljujejo, da na njihovem ozemlju na 
lastno odgovornost poiščejo AIS s 
sedežem v drugi državi članici ali v tretjih 
državah in vanje vlagajo.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev terminologije v zvezi z “upravljanjem” z Direktivo KNPVP. Evropski potni list 
imajo samo UAIS s sedežem v Skupnosti, državam članicam pa se dodeli pravica, da dovolijo 
zasebno plasiranje in trženje profesionalnim vlagateljem na svojem ozemlju, pa tudi pravica, 
da na pobudo profesionalnih vlagateljev kupijo AIS brez potnega lista.

Predlog spremembe 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej 
Skupnosti. Poleg tega morajo imeti UAIS 
pravico do trženja AIS v Skupnosti
profesionalnim vlagateljem, pod pogojem 
postopka priglasitve.

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja AIS v vsej Skupnosti. Poleg 
tega morajo imeti UAIS, ustanovljeni v 
Uniji, pravico, da profesionalnim 
vlagateljem v vsej Uniji tržijo AIS, 
ustanovljene v Skupnosti pod pogojem 
postopka priglasitve. Državam članicam je 
treba omogočiti, da dovolijo UAIS, da v 
skladu z nacionalno zakonodajo 
profesionalnim vlagateljem na njihovem 
ozemlju tržijo AIS, ustanovljene v tretjih 
državah ali ki niso zajeti v tej direktivi. 
Države članice lahko nadalje 
profesionalnim vlagateljem dovolijo, da
na njihovem ozemlju na lastno 
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odgovornost vlagajo v AIS, ustanovljene v 
tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi zasebnega plasiranja morajo soobstajati skupaj z enotno licenco, ki 
dovoljuje trženje skladov tretjih držav v državi članici v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom.

Predlog spremembe 198
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej 
Skupnosti. Poleg tega morajo imeti UAIS
pravico do trženja AIS v Skupnosti
profesionalnim vlagateljem, pod pogojem 
postopka priglasitve.

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti AIS in UAIS. Dovoljenje v 
skladu s to direktivo mora zajemati vse 
AIS, na razpolago vlagateljem Evropske 
unije ali delujočim na finančnih trgih v 
vsej Uniji. Poleg tega morajo imeti AIS
pravico, da se tržijo v Uniji profesionalnim 
vlagateljem, pod pogojem postopka 
priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita vlagateljev zahteva razširitev zahtev Direktive na vse AIS, ki dobivajo sredstva od 
evropskih vlagateljev. Varstvo stabilnosti evropskih trgov zahteva nadzorovanje naložb AIS v 
evropske finančne trge.
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Predlog spremembe 199
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati storitve 
upravljanja in vodenja AIS v vsej 
Skupnosti. Poleg tega morajo imeti UAIS 
pravico do trženja AIS v Skupnosti
profesionalnim vlagateljem, pod pogojem 
postopka priglasitve.

(7) Cilj te direktive je zagotoviti usklajen 
in strog regulativni in nadzorni okvir za 
dejavnosti UAIS. Dovoljenje v skladu s to 
direktivo mora zajemati upravljanje AIS v 
vsej Skupnosti. Poleg tega morajo imeti 
UAIS pravico do trženja AIS v Uniji
vlagateljem, pod pogojem postopka 
priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je zavedati, da v določenih okoliščinah, zlasti kar zadeva AIS s sedežem v 
tretjih državah, lahko UAIS izvaja svoje dejavnosti le v povezavi z upravljanjem AIS.  
Dejavnosti, izvedene v povezavi z upravljanjem AIS, lahko opravljajo tretje strani, ki jih 
imenuje AIS ali UAIS. Pomembno je tudi dovoliti trženje nekega AIS malim vlagateljem v 
Skupnosti, pri čemer veljajo vse morebitne dodatne zahteve nacionalnih nadzornikov.

Predlog spremembe 200
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva ne ureja AIS in zato 
državam članicam ne preprečuje sprejetja 
ali nadaljnje uporabe dodatnih zahtev v 
zvezi z AIS s sedežem na njihovem 
ozemlju. Država članica lahko AIS s 
sedežem na svojem ozemlju naloži 
dodatne zahteve, ki pa ne smejo 
preprečevati izvajanja pravic UAIS, ki 
imajo v drugih državah članicah v skladu 
s to direktivo dovoljenje, da tržijo 
profesionalnim vlagateljem AIS s sedežem 

črtano
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zunaj države članice, za katere zato ne 
veljajo dodatne zahteve in jim jih ni treba 
upoštevati. 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora urejati proizvode (AIS) ne pa upraviteljev (UAIS).

Predlog spremembe 201
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva ne ureja AIS in zato 
državam članicam ne preprečuje sprejetja 
ali nadaljnje uporabe dodatnih zahtev v 
zvezi z AIS s sedežem na njihovem 
ozemlju. Država članica lahko AIS s 
sedežem na svojem ozemlju naloži dodatne 
zahteve, ki pa ne smejo preprečevati 
izvajanja pravic UAIS, ki imajo v drugih 
državah članicah v skladu s to direktivo 
dovoljenje, da tržijo profesionalnim 
vlagateljem AIS s sedežem zunaj države 
članice, za katere zato ne veljajo dodatne 
zahteve in jim jih ni treba upoštevati. 

(8) Ta direktiva ne ureja AIS, zato se jih 
lahko še naprej ureja in nadzira na 
nacionalni ravni, Direktiva pa državam 
članicam ne preprečuje sprejetja ali 
nadaljnje uporabe nacionalnih zahtev v 
zvezi z AIS s sedežem na njihovem 
ozemlju. Država članica lahko AIS, 
ustanovljenim na njenem ozemlju, naloži 
dodatne zahteve glede na tiste, ki se 
uporabljajo v drugih državah članicah, te
pa ne smejo preprečevati izvajanja pravic 
UAIS, ki imajo v drugih državah članicah 
v skladu s to direktivo dovoljenje, da tržijo 
profesionalnim vlagateljem AIS, 
ustanovljene v državi članici, ki ni država 
članica, ki nalaga dodatne zahteve, za 
katere zato te dodatne zahteve ne veljajo in 
jim jih ni treba upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba še vedno dovoliti, da pooblastijo in nadzirajo AIS s sedežem pod 
njihovo jurisdikcijo in da naložijo dodatne zahteve AIS, zlasti ko se tržijo malim vlagateljem.
Vendar trženje AIS s sedežem v domači državi malim vlagateljem ne sme biti podvrženo 
strožjim zahtevam, kot veljajo za AIS, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah in se tržijo 
na čezmejni podlagi.
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Predlog spremembe 202
Peter Skinner

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva ne ureja AIS in zato 
državam članicam ne preprečuje sprejetja 
ali nadaljnje uporabe dodatnih zahtev v 
zvezi z AIS s sedežem na njihovem 
ozemlju. Država članica lahko AIS s 
sedežem na svojem ozemlju naloži dodatne 
zahteve, ki pa ne smejo preprečevati 
izvajanja pravic UAIS, ki imajo v drugih 
državah članicah v skladu s to direktivo 
dovoljenje, da tržijo profesionalnim 
vlagateljem AIS s sedežem zunaj države 
članice, za katere zato ne veljajo dodatne 
zahteve in jim jih ni treba upoštevati. 

(8) Ta direktiva ne ureja AIS in zato 
državam članicam ne preprečuje sprejetja 
ali nadaljnje uporabe dodatnih zahtev v 
zvezi z AIS s sedežem na njihovem 
ozemlju. Vendar je lahko, ob priznavanju 
raznolikosti pravnih in upravnih ureditev, 
ki veljajo za AIS, AIS UAIS, če je AIS 
odgovoren za lastno upravljanje. Država 
članica lahko AIS s sedežem na svojem 
ozemlju naloži dodatne zahteve, ki pa ne 
smejo preprečevati izvajanja pravic UAIS, 
ki imajo v drugih državah članicah v 
skladu s to direktivo dovoljenje, da tržijo 
profesionalnim vlagateljem AIS s sedežem 
zunaj države članice, za katere zato ne 
veljajo dodatne zahteve in jim jih ni treba 
upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

To ustanavlja načelo, da ima lahko AIS, ko je to primerno, pooblastilo, da izvaja naloge 
UAIS.  

Predlog spremembe 203
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ta direktiva mora določiti tudi visoke 
zahteve za UAIS, ne sme pa preprečiti 
državam članicam, da bi sprejele dodatne 
zahteve glede UAIS, ustanovljenih na 
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njihovem ozemlju, na primer, da bi 
zagotovili zaščito vlagateljev. Dodatnih 
zahtev za lokalne UAIS se ne sme 
uveljaviti, da bi preprečili izvajanje pravic, 
ki jih ta direktiva podeljuje UAIS, ki 
imajo dovoljenje v drugi državi članici v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno je, da Direktiva zahteva vsaj minimalno uskladitev, da bo državam članicam 
omogočeno sprejeti dodatne zahteve za UAIS, ustanovljene na njihovem ozemlju, tudi za 
pravočasno spoprijemanje z nastajajočimi vprašanji, ki bi drugače utegnila ogroziti zaščito 
vlagateljev ali finančno stabilnost.

Predlog spremembe 204
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) AIS s sedežem v Uniji, ki ga upravlja 
UAIS, ustanovljen v tretji državi, ki 
izpolnjuje merila enakovrednosti iz člena 
39, ni treba izpolnjevati zahtev te direktive 
in ni obravnavan kot AIS, ki se upravlja 
sam. Taki AIS nimajo enotne licence, ki je 
bila uvedena s to direktivo, vendar države 
članice lahko dovolijo profesionalnim 
vlagateljem s sedežem na njihovem 
ozemlju, da na lastno pobudo vlagajo v 
take AIS.

Or. en

Obrazložitev

Določitev meril enakovrednosti med UIAS, ustanovljenimi v Skupnosti in zunaj nje, bi moralo 
zadostovati za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev. Ne kaže, da bi bilo treba naložiti 
dodatne zahteve za AIS, ustanovljen zunaj Skupnosti, ki ga upravlja UAIS, ustanovljen v tretji 
državi, ki izpolnjuje merila enakovrednosti iz Direktive.
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Predlog spremembe 205
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Brez poseganja v uporabo drugih 
instrumentov zakonodaje Skupnosti lahko 
države članice UAIS naložijo strožje 
zahteve, kadar UAIS tržijo AIS samo 
malim vlagateljem ali tržijo isti AIS tako 
profesionalnim kot malim vlagateljem, ne 
glede na to, ali se enote oziroma deleži AIS 
tržijo v državi ali čezmejno. Ti dve izjemi 
državam članicam omogočajo, da 
vzpostavijo dodatne zaščitne ukrepe, 
potrebne za zaščito malih vlagateljev. Pri 
tem se upošteva, da so AIS pogosto 
nelikvidni in podvrženi velikemu tveganju 
znatne kapitalske izgube. Naložbene 
strategije v zvezi z AIS običajno niso 
prilagojene naložbenemu profilu ali 
potrebam malih vlagateljev. Primernejše so 
za profesionalne vlagatelje in tiste 
vlagatelje, ki imajo dovolj velik naložbeni 
portfelj, da lahko sprejmejo večja tveganja 
izgube, povezana s temi naložbami. Ne 
glede na to lahko države članice na svojem 
ozemlju dovolijo trženje vseh ali nekaterih 
vrst AIS, ki jih upravljajo UAIS, malim 
vlagateljem. Na podlagi člena 19(4) in (5) 
Direktive 2004/39/ES morajo države 
članice še naprej zagotavljati ustrezne 
določbe, če dovolijo trženje AIS malim 
vlagateljem. Investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu z Direktivo
2004/39/ES in ki investicijske storitve 
nudijo malim vlagateljem, morajo 
upoštevati te dodatne zaščitne ukrepe, ko 
ocenjujejo ustreznost ali primernost 
določenega AIS za posameznega malega 
vlagatelja. Kjer država članica na svojem 
ozemlju dovoljuje trženje AIS malim 
vlagateljem, mora biti ta možnost na voljo 

(9) Brez poseganja v uporabo drugih 
instrumentov zakonodaje EU lahko države 
članice UAIS naložijo strožje zahteve, 
kadar UAIS tržijo AIS samo malim 
vlagateljem ali tržijo isti AIS tako 
profesionalnim kot malim vlagateljem, ne 
glede na to, ali se enote oziroma deleži AIS 
tržijo v državi ali čezmejno. Ti dve izjemi 
državam članicam omogočajo, da 
vzpostavijo dodatne zaščitne ukrepe, 
potrebne za zaščito malih vlagateljev. Pri 
tem se upošteva, da so AIS pogosto 
nelikvidni in podvrženi velikemu tveganju 
znatne kapitalske izgube. Naložbene 
strategije v zvezi z AIS običajno niso 
prilagojene naložbenemu profilu ali 
potrebam malih vlagateljev. Primernejše so 
za profesionalne vlagatelje in tiste 
vlagatelje, ki imajo dovolj velik naložbeni 
portfelj, da lahko sprejmejo večja tveganja 
izgube, povezana s temi naložbami. Ne 
glede na to lahko države članice na svojem 
ozemlju dovolijo trženje vseh ali nekaterih 
vrst AIS, ki jih upravljajo UAIS, malim 
vlagateljem. Vendar morajo institucije 
EU, zlasti Komisija, preučiti, ali je treba 
predlagati poseben okvir EU za 
opredelitev skupnih pravil za razdelitev 
AIS malim vlagateljem v EU. Na podlagi 
člena 19(4) in (5) Direktive 2004/39/ES 
morajo države članice še naprej 
zagotavljati ustrezne določbe, če dovolijo 
trženje AIS malim vlagateljem. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
v skladu z Direktivo 2004/39/ES in ki 
investicijske storitve nudijo malim 
vlagateljem, morajo upoštevati te dodatne 
zaščitne ukrepe, ko ocenjujejo ustreznost 
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ne glede na državo članico, v kateri ima 
UAIS sedež, dodatne določbe pa morajo 
veljati nediskriminatorno.

ali primernost določenega AIS za 
posameznega malega vlagatelja. Kjer 
država članica na svojem ozemlju 
dovoljuje trženje AIS malim vlagateljem,
mora biti ta možnost na voljo ne glede na 
državo članico, v kateri ima UAIS sedež, 
dodatne določbe pa morajo veljati 
nediskriminatorno.

Or. en

Predlog spremembe 206
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ta direktiva vlagateljem ne 
preprečuje oz. jih ne omejuje, da bi z 
enotami ali deleži, ki jih imajo v AIS, 
razpolagali na kapitalskem trgu. Takšni 
vlagatelji ali njihovi posredniki lahko 
ponudijo ali plasirajo deleže ali enote 
vlagateljem ali z vlagatelji v državi članici 
v skladu z nacionalno zakonodajo te 
države članice. Vendar se ponujanje ali 
plasiranje obravnava kot trženje s strani 
upravljavca alternativnega investicijskega 
sklada za namene te direktive, če se zgodi 
na pobudo upravljavca alternativnega 
investicijskega sklada, ki upravlja takšen 
alternativni investicijski sklad.  

Or. enen

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 207
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 
treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kategorizacija naložbe v AIS, kot nekompleksnega ali kompleksnega instrumenta, mora biti še 
naprej odvisna od izpolnjevanja meril iz člena 38 izvedbene direktive MiFID.

Predlog spremembe 208
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 
treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Kot priznava kompromisni predlog švedskega predsedstva, menimo, da ni primerno, da ta 
direktiva obvezuje AIS, da morajo samodejno biti kompleksni finančni instrument.

Predlog spremembe 209
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 
treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če se vse AIS, zajete v to direktivo obravnava kot kompleksne finančne instrumente, se ne 
upošteva dejstva, da Direktiva zajema zelo različne sklade glede na strukturo, tveganje in 
strategijo, tudi visoko standardizirane sklade, katerih ureditev temelji na pravilih, podobnih 
KNPVP. Zato bi bilo v zvezi s tem neustrezno uporabiti enoten pristop.  

Predlog spremembe 210
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 
treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

črtano



PE439.111v02-00 62/148 AM\804881SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Kategorizacija naložbe v AIS, kot nekompleksnega ali kompleksnega instrumenta, mora biti še 
naprej odvisna od izpolnjevanja meril iz člena 38 izvedbene direktive MiFID.

Predlog spremembe 211
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 
treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če se vse AIS, zajete v to direktivo obravnava kot kompleksne finančne instrumente, se ne 
upošteva dejstva, da Direktiva zajema zelo različne sklade glede na strukturo, tveganje in 
strategijo, tudi visoko standardizirane sklade, katerih ureditev temelji na pravilih, podobnih 
KNPVP. Zato bi bilo v zvezi s tem neustrezno uporabiti enoten pristop.  

Predlog spremembe 212
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi visoka raven zaščite 
strank investicijskih podjetij v smislu 
Direktive 2004/39/ES, se AIS ne sme 
obravnavati kot nekompleksni finančni 
instrument za namene te direktive. Zato je 

črtano
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treba to direktivo spremeniti v skladu s 
tem.

Or. en

Obrazložitev

Glede na uvodno izjavo 10, se AIS navadno klasificirajo kot kompleksni finančni instrumenti. 
To je v nasprotju s členom 38 izvedbene direktive MiFID, po katerem se deleži v odprtih 
reguliranih skladih v osnovi obravnavajo kot nekompleksni. Določbe te direktive zagotavljajo 
zanesljiva merila za klasifikacijo finančnih instrumentov kot kompleksnih ali nekompleksnih.

Predlog spremembe 213
Peter Skinner

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V skladu z načelom sorazmernosti 
ter glede na veliko prekrivanje zahtev za 
dovoljenje iz Direktive 2009/65/ES in 
zahtev za dovoljenje iz te direktive morajo 
imeti upravitelji, ki imajo dovoljenje v 
skladu z eno od direktiv, pravico do 
dovoljenja v skladu z drugo direktivo, če 
izpolnjujejo vse ustrezne dodatne zahteve 
za pridobitev novega dovoljenja. Pri tem 
mora biti mogoče sklicevanje na 
dokumente pod pogojem, da informacije v 
njih ostanejo nespremenjene. Direktivo 
2009/65/ES je treba spremeniti, da bi 
dosegli enak rezultat.

Or. en

Obrazložitev

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 
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additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Predlog spremembe 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Treba je zagotoviti uporabo 
minimalnih kapitalskih zahtev, da se 
zagotovita kontinuiteta in regularnost 
upravljavskih storitev, ki jih nudijo UAIS. 
Stalne kapitalske zahteve morajo zajemati 
potencialno izpostavljenost UAIS poklicni 
odgovornosti v zvezi z vsemi njihovimi 
dejavnostmi, vključno z upravljavskimi 
storitvami, ki so nudene na podlagi prenosa 
ali na podlagi mandata.

(11) Treba je zagotoviti uporabo 
minimalnih kapitalskih zahtev, da se 
zagotovita kontinuiteta in regularnost 
upravljavskih storitev, ki jih nudijo UAIS. 
Stalne kapitalske zahteve morajo zajemati 
potencialno izpostavljenost UAIS poklicni 
odgovornosti v zvezi z vsemi njihovimi 
dejavnostmi, vključno z upravljavskimi 
storitvami, ki so nudene na podlagi prenosa 
ali na podlagi mandata. Lastna sredstva je 
treba vlagati v likvidna sredstva ali 
sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno 
takoj pretvoriti v gotovino, in ne smejo 
vključevati špekulativnih položajev.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno, da se popolnoma uveljavijo kapitalske zahteve.

Predlog spremembe 215
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
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nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
zagotoviti, da bodo naloge depozitarja, tj. 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem, izpolnjene 
neodvisno in izključno v interesu 
vlagateljev AIS. Te naloge lahko opravi 
depozitar.

Or. en

Obrazložitev

Namesto, da se vsiljuje koncept depozitorja za vse različne obstoječe strukture skladov, je 
treba funkcije/naloge depozitarja jasno opredeliti, lahko pa se jih dodeli depozitarju ali drugi 
instituciji, ki zagotavlja neodvisno izvajanje v najboljšem interesu vlagateljev. 

Predlog spremembe 216
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
zagotoviti imenovanje depozitarja in mu 
zaupati knjiženje denarja vlagatelja na 
ločenem računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

Or. en
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Obrazložitev

UAIS mora zagotoviti, da AIS imenuje depozitarja, ne pa ga imenovati sam.

Predlog spremembe 217
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja.
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov.
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
zagotoviti imenovanje depozitarja in mu 
zaupati knjiženje denarja vlagatelja na 
ločenem računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

Or. en

Predlog spremembe 218
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
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je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. Čeprav UAIS upravljajo AIS z 
različnimi poslovnimi modeli in 
ureditvami, med drugim za varno hrambo 
premoženja, je bistveno, da se za 
zagotavljanje depozitarnih funkcij v zvezi 
z AIS imenuje depozitarja, ki je ločen od 
UAIS. Depozitar bo zadolžen za knjiženje 
denarja vlagatelja na ločenih računih, 
varno hrambo finančnih instrumentov, tudi 
za skrbništvo nad finančnimi instrumenti, 
ki jih je mogoče hraniti, in preverjanje, ali 
je AIS ali UAIS v imenu AIS pridobil 
lastništvo nad vsem drugim premoženjem. 
Depozitar lahko ohrani skupni ločeni 
račun za številne AIS.

Or. en

Obrazložitev

Posledične spremembe, ki bodo opravljene po dokončnem oblikovanju člena 17.

Predlog spremembe 219
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati, da 
preveri, ali je bila gotovina iz AIS 
ustrezno položena pri eni ali več 
priznanih kreditnih institucijah, varno 
hrambo finančnih instrumentov in pravic v 
njih, ter vodenje evidence, v kateri sta 
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prikazana narava in način lastništva in 
lokacija premoženja AIS.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe so nujne za uskladitev z osnutki predlogov za člen 17 spodaj.

Predlog spremembe 220
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem, ter pregled 
nad AIS v interesu njegovih vlagateljev.

Or. en
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Predlog spremembe 221
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Komisija mora biti pristojna za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da bi oblikovali in 
vzdrževali zavezujoče smernice o 
premišljeni politiki prejemkov za UAIS. 
Pomembno je zagotoviti ustrezno 
usklajenost med določbami za premišljeno 
politiko prejemkov za UAIS in tistimi za 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja. Take zavezujoče smernice 
morajo torej zagotoviti skladnost z 
veljavnimi elementi določb za prejemke, 
določenimi v prilogi V Direktive 
2006/48/ES. Pri pripravi takih delegiranih 
aktov se mora Komisija sklicevati na 
nasvet Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

G-20 je podprla načela o premišljenih prejemkih odbora za finančno stabilnost. Pravila EU, 
ki to odražajo, se bodo izvajala prek predloga spremembe ta Direktivo 2006/48/ES, ki je del 
direktive o kapitalskih zahtevah. Za zagotovitev skladnosti v politiki prejemkov v finančnem 
sektorju EU morajo zavezujoče smernice za politiko prejemkov UAIS neposredno temeljiti na 
vseh veljavnih elementih, določenih v Direktivi 2006/48/ES. Za zagotovitev, da bosta imela 
Parlament in Svet ustrezen nadzor, je treba te smernice določiti z delegiranim aktom.
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Predlog spremembe 222
Diogo Feio

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V izjavi voditeljev po vrhunskem 
srečanju skupine G-20 24. in 
25. septembra 2009 v Pittsburghu je bilo 
oblikovano mednarodno soglasje o 
prejemkih osebja v bankah in drugih 
sistemsko pomembnih podjetij finančnih 
storitev. Ta načela je treba uporabljati za 
ustrezno osebje v sistemsko pomembnih 
UAIS, ki spadajo v področje uporabe te 
direktive. Komisija mora v ta namen 
sprejeti izvedbene ukrepe, pri tem pa 
zagotoviti da so taki ukrepi proporcionalni 
in pravično izvajani glede konkurenčnosti 
UAIS, ustanovljenih v EU.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav priložnosti, da se uredijo prejemki, lahko oporekamo, pa bi pri razkritju prejemkov do 
določene meje morali pristojne organe zanimati zgolj podatki o nadomestilih ustreznim 
zaposlenim v sistemsko pomembnih UAIS, in še to samo za namene nadzora nad izvajanjem 
načel odbora za finančno stabilnost in Komisije.  Primerljive politike prejemkov ne bi 
koristile vlagateljem v AIS, če ta ni upravičen do povračila izterjanih zneskov.

Predlog spremembe 223
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V izjavi voditeljev po vrhunskem 
srečanju skupine G-20 24. in 
25. septembra 2009 v Pittsburghu je bilo 
oblikovano mednarodno soglasje o 
prejemkih osebja v bankah in drugih 
sistemsko pomembnih finančnih 
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podjetjih. Ta načela je treba 
proporcionalno uporabljati za UAIS, ki 
spadajo v področje uporabe te direktive. V 
načelih, ki urejajo politike prejemkov, je 
treba upoštevati, da lahko UAIS 
uporabljajo določbe na različne načine 
glede na svojo velikost in na velikost AIS, 
ki ga upravljajo, njihovo notranjo 
organizacijo ter naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti. Priznava 
se, da se načela, ki urejajo politike 
prejemkov za UAIS, lahko izvajajo v 
različno obliki od tistih, ki jih sprejmejo 
kreditne institucije, zaradi njihovih 
različnih poslovnih modelov.

Or. en

Obrazložitev

Določbe o prejemkih UAIS morajo biti skladne z načeli G-20 in se strinjati s pristopom iz 
predloga spremembe 7 Gauzèsovega poročila, da se vključi novo uvodno izjavo 12a. 
Kvalifikacija, da mora to biti storjeno proporcionalno. Pomembno je, da vsa načela ali 
izvedbeni ukrepi priznajo, da imajo UAIS – in upravitelji premoženja na splošno – zelo 
različne in raznolike poslovne modele in modele prejemkov od bank in kreditnih institucij. 

Predlog spremembe 224
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za odpravo potencialno škodljivega 
učinka slabo oblikovanih struktur 
prejemkov na premišljeno obvladovanje 
tveganja in nadzor tveganega ravnanja s 
strani posameznikov, bi morala veljati 
izrecna obveznost za UAIS, da za osebje, 
katerega poklicne dejavnosti imajo bistven 
vpliv na profile tveganja AIS, ki ga 
upravljajo, vzpostavijo in vzdržujejo 
politike prejemkov in prakse, ki so skladne 
z dobrim in učinkovitim obvladovanjem 
tveganja. To osebje bi moralo zajemati 
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višje vodstvo, prevzemalce tveganja in 
nadzorne funkcije. Za spodbujanje 
nadzornega zbliževanja pri ocenjevanju 
politike in prakse prejemkov mora 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge zagotoviti smernice za premišljeno
politiko prejemkov v sektorju UAIS. 

Or. en

Obrazložitev

Strukture prejemkov je treba regulirati, saj so del premišljenega obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za odpravo potencialno škodljivega 
učinka slabo oblikovanih struktur 
prejemkov na premišljeno obvladovanje 
tveganja in nadzor tveganega ravnanja s 
strani posameznikov, bi morala veljati 
izrecna obveznost za UAIS, da za osebje, 
katerega poklicne dejavnosti imajo bistven 
vpliv na njihov profil tveganja ali na 
profile tveganja AIS, ki ga upravljajo, 
vzpostavijo in vzdržujejo politiko in prakso 
prejemkov, ki so skladne z učinkovitim 
obvladovanjem tveganja. To osebje bi 
moralo zajemati višje vodstvo, 
prevzemalce tveganja in nadzorne 
funkcije.

Or. en
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Predlog spremembe 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Da bi se izognili pretiranemu 
tveganju in zagotovili boljšo uskladitev 
interesov, morajo upravitelji skladov v 
sklade, ki jih upravljajo, obvezati tudi 
nekaj lastnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 227
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Komisija mora podati ustrezen 
horizontalen zakonodajni predlog, ki bo 
pojasnil odgovornosti in obveznosti 
depozitarja. To direktivo je treba po 
potrebi pravočasno spremeniti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi ustvarili resnično enake konkurenčne pogoje, mora Komisija predlagati horizontalne 
ukrepe, da bi opredelila odgovornosti in obveznosti depozitarja. Iste zahteve morajo veljati za 
vse depozitarje EU.
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Predlog spremembe 228
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS. 

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se te razlike 
priznajo. Proces vrednotenja premoženja 
in izračuna čiste vrednosti sredstev mora 
biti funkcijsko neodvisen od funkcij 
upravljanja UAIS. Po potrebi mora biti 
UAIS omogočeno, da prenese na tretjo 
osebo ali ji dodeli vrednotenje premoženja 
in izračun čiste vrednosti sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 229
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se te razlike 
priznajo. Proces vrednotenja premoženja 
in izračuna čiste vrednosti sredstev mora 
biti funkcijsko neodvisen od funkcij 
upravljanja naložb UAIS. Po potrebi 
mora biti omogočeno, da se v skladu z 
nacionalnim pravom vrednotenje 
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premoženja in izračun čiste vrednosti 
sredstev prenese na tretjo osebo ali se ji ga 
dodeli.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo KNPVP in nacionalnim pravom. Funkcija vrednotenja mora biti 
neodvisna od funkcij upravljanja naložb UAIS. UAIS lahko vrednotenje v skladu z 
nacionalnim pravom prenese na specializirano tretjo osebo ali ji ga dodeli.

Predlog spremembe 230
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se te razlike 
priznajo. Vrednotenje premoženja in 
izračuna čiste vrednosti sredstev morata 
biti funkcijsko neodvisna od funkcij 
upravljanja UAIS. Po potrebi mora biti 
UAIS omogočeno, da vrednotenje 
premoženja in izračun čiste vrednosti 
sredstev prenese na tretjo osebo ali se ji ga 
dodeli.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogom spremembe člena 16.
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Predlog spremembe 231
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te razlike 
in zahteva, da je vrednotenje premoženja
funkcionalno neodvisno. Treba je 
omogočiti, da se lahko vrednotenje 
premoženja in izračuna čiste vrednosti 
sredstev preneseta na tretjo osebo. 
Pomembno je, da so osnovne metodologije 
urejene in razumljive. Zato jih je treba 
objaviti.

Or. en

Obrazložitev

Če je postopek vrednotenja funkcionalno neodvisen od upravljanja portfelja, ni potrebna 
zahteva po določitvi zunanjega cenilca. Od vloge cenilca je pomembnejša urejenost osnovnih 
metodologij, zato bi morale biti te objavljene, zlasti v primeru sredstev, ki jih je težko 
vrednotiti.

Predlog spremembe 232
Marta Andreasen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
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vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

vlagajo. Primerno je, da se te razlike 
priznajo. UAIS mora biti omogočeno, da 
proces vrednotenja premoženja in izračun 
čiste vrednosti sredstev prenese na tretjo 
osebo.

Or. en

Obrazložitev

Vrednotenje že opravijo neodvisni strokovnjaki, kadar je potrebno glede na razmere. Za vse 
premoženje ni potrebno neodvisno vrednotenje, zahteva po stoodstotno neodvisnem 
vrednotenju bi povečala stroške za sklade in zmanjšala donose za vlagatelje.

Predlog spremembe 233
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva, da 
UAIS izvajajo postopke vrednotenja za 
zagotovitev ustreznega vrednotenja 
premoženja AIS, da bi prikazali pošteno 
čisto vrednost deležev ali enot AIS.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno imenovanje zunanjega cenilca za deleže ali enote AIS ali za sredstva, ki jih ima AIS, 
je nepotrebno, ko se z deleži ali enotami oz. s sredstvi AIS javno trguje in njihovo vrednost 
torej določa trg.
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Predlog spremembe 234
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki povzročijo 
posebna tveganja, naložiti posebne 
zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, morajo 
za UAIS, ki v svojih naložbenih strategijah 
stalno uporabljajo visoke ravni finančnega 
vzvoda, veljati posebne zahteve. Ti UAIS
morajo razkriti informacije v zvezi z 
uporabo in viri finančnega vzvoda. Te 
informacije je treba združiti in jih izmenjati 
z drugimi organi v Skupnosti, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
teh UAIS na finančni sistem v Skupnosti in 
tudi skupni odziv na to.

(15) Glede na to, da lahko AIS, ki 
uporabljajo finančni vzvod, v določenih
okoliščinah prispevajo k nastanku 
sistemskega tveganja ali neurejenih trgov, 
je treba AIS, ki uporabljajo določene 
tehnike, ki povzročijo posebna tveganja, 
naložiti posebne zahteve. Informacije, 
potrebne za odkrivanje, spremljanje in 
odzivanje na ta tveganja, v Uniji še niso 
bile zbrane in izmenjane med državami 
članicami, da bi bilo mogoče opredeliti 
potencialne vire tveganja za stabilnost 
finančnih trgov v Uniji. Da bi popravili to 
stanje, morajo za AIS, ki v svojih 
naložbenih strategijah stalno uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, veljati 
posebne zahteve. Ti AIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti in jih izmenjati z drugimi organi v 
Uniji, da se pospeši skupna analiza vpliva 
finančnega vzvoda teh AIS na finančni 
sistem v Uniji in tudi skupni odziv na to. 
Evropski organ za sistemska tveganja in 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge bosta odgovorna za spremljanje 
sistemskih tveganj, ki jih povzroča AIS.

Or. en

Obrazložitev

Ker pretirani finančni vzvodi povečajo sistemska tveganja, je treba novemu evropskemu 
nadzornemu organu dodeliti pooblastila za omejitev finančnih vzvodov, ki jih uporabljajo 
AIS, da bi zagotovili finančno stabilnost.



AM\804881SL.doc 79/148 PE439.111v02-00

SL

Predlog spremembe 235
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 
povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, morajo 
za UAIS, ki v svojih naložbenih strategijah 
stalno uporabljajo visoke ravni finančnega 
vzvoda, veljati posebne zahteve. Ti UAIS 
morajo razkriti informacije v zvezi z 
uporabo in viri finančnega vzvoda. Te 
informacije je treba združiti in jih izmenjati 
z drugimi organi v Skupnosti, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
teh UAIS na finančni sistem v Skupnosti in 
tudi skupni odziv na to.

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
posebne zahteve po poročanju. 
Informacije, potrebne za odkrivanje, 
spremljanje in odzivanje na ta tveganja, v 
Uniji še niso bile zbrane in izmenjane med 
državami članicami, da bi bilo mogoče 
opredeliti potencialne vire tveganja za 
stabilnost finančnih trgov v Uniji. Da bi 
popravili to stanje, morajo za UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, veljati 
posebne zahteve po poročanju. Ti UAIS 
morajo razkriti informacije v zvezi z 
uporabo in viri finančnega vzvoda. Te 
informacije je treba združiti v osrednjem 
registru pod okriljem Evropskega odbora 
za sistemska tveganja, ustanovljenega z 
Uredbo (ES) št. .../2009 in jih izmenjati z 
drugimi organi v Uniji, z Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge, 
ustanovljenim z Uredbo (ES) št. .../2009 in 
po potrebi s pristojnimi organi v tretjih 
državah, da se pospeši skupna analiza 
vpliva finančnega vzvoda teh AIS na 
finančni sistem v Uniji in tudi skupni odziv 
na to. V direktivah 2006/48/ES in 
2006/49/ES je treba ustanoviti tudi 
osrednji register pod okriljem Evropskega 
odbora za sistemska tveganja za banke, ki 
opravljajo storitve glavnega borznega 
posrednika za AIS.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi lahko zajeli morebitno sistemsko tveganje, morajo biti informacije, zbrane na 
nacionalni ravni, združene v osrednjem registru pod okriljem Evropskega odbora za 
sistemska tveganja. Poleg tega je treba v direktivi o kapitalskih zahtevah ustanoviti register 
za storitve glavnega borznega posrednika.

Predlog spremembe 236
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 
povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, morajo 
za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah stalno uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne 
zahteve. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti in jih izmenjati z drugimi organi v 
Skupnosti, da se pospeši skupna analiza 
vpliva finančnega vzvoda teh UAIS na 
finančni sistem v Skupnosti in tudi skupni 
odziv na to.

(15) Glede na to, da lahko UAIS 
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS 
in lahko, v določenih okoliščinah 
prispevajo k nastanku sistemskega tveganja 
ali neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
sistematično in na znatni podlagi 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Uniji še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Uniji. Da bi popravili to stanje, morajo za 
UAIS, ki na ravni AIS sistematično in na 
znatni podlagi uporabljajo finančne 
vzvode, veljati posebne zahteve. Taki 
UAIS morajo razkriti informacije v zvezi z 
uporabo in viri finančnega vzvoda. Te 
informacije je treba združiti in jih izmenjati 
z drugimi organi v Uniji, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
AIS, ki ga upravlja UAIS, na finančni 
sistem v Uniji in tudi skupni odziv na to. 
Pristojni organi jih morajo sporočiti 
Evropskemu organu za sistemska 
tveganja (ESRB), ustanovljenemu z 
Uredbo (ES) št. .../2009 (uredba ESRB), 
ter Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge, ustanovljenemu z Uredbo 
(ES) št. .../2009 (uredba ESMA), da jih 
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lahko uporabljata pri opravljanju svojih 
nalog.

Or. en

Predlog spremembe 237
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 
povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, morajo 
za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah stalno uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne 
zahteve. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti in jih izmenjati z drugimi organi v 
Skupnosti, da se pospeši skupna analiza 
vpliva finančnega vzvoda teh UAIS na 
finančni sistem v Skupnosti in tudi skupni 
odziv na to.

(15) Glede na to, da lahko UAIS 
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS 
in lahko v določenih okoliščinah 
prispevajo k nastanku sistemskega tveganja 
ali neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
sistematično in na znatni podlagi 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Uniji še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Uniji. Da bi popravili to stanje, morajo za 
UAIS, ki sistematično in na znatni podlagi
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS, 
veljati posebne zahteve. Taki UAIS morajo 
razkriti informacije v zvezi z uporabo in 
viri finančnega vzvoda v svojem AIS. 
Informacije, ki jih zberejo pristojni 
organi, je treba združiti in jih izmenjati z 
drugimi organi v Uniji, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
AIS, ki jih upravlja UAIS, na finančni 
sistem v Uniji in tudi skupni odziv na to.

Or. en

Obrazložitev

Meje finančnega vzvoda je treba določiti na sistemsko pomembni podlagi.
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Predlog spremembe 238
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 
povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, morajo 
za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah stalno uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne 
zahteve. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti in jih izmenjati z drugimi organi v 
Skupnosti, da se pospeši skupna analiza 
vpliva finančnega vzvoda teh UAIS na 
finančni sistem v Skupnosti in tudi skupni 
odziv na to. 

(15) Glede na to, da lahko UAIS 
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS 
in lahko, v določenih okoliščinah 
prispevajo k nastanku sistemskega tveganja 
ali neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
sistematično in na znatni podlagi 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Uniji še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Uniji. Da bi popravili to stanje, morajo za 
UAIS, ki sistematično in na znatni podlagi
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS, 
veljati posebne zahteve. Taki UAIS morajo 
razkriti informacije v zvezi z uporabo in 
viri finančnega vzvoda v svojem AIS.
Informacije, ki jih zberejo pristojni 
organi, je treba združiti in jih izmenjati z 
drugimi organi v Uniji, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
AIS, ki jih upravlja UAIS, na finančni 
sistem v Uniji in tudi skupni odziv na to.

Or. en
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Predlog spremembe 239
Gay Mitchell

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 
povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti.  Da bi popravili to stanje, 
morajo za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah stalno uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne 
zahteve. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda.  Te informacije je 
treba združiti in jih izmenjati z drugimi 
organi v Skupnosti, da se pospeši skupna 
analiza vpliva finančnega vzvoda teh UAIS 
na finančni sistem v Skupnosti in tudi 
skupni odziv na to.

(15) Glede na to, da lahko UAIS 
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS 
in lahko v določenih okoliščinah 
prispevajo k nastanku sistemskega tveganja 
ali neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
sistematično in na znatni podlagi 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Uniji še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Uniji.  Da bi popravili to stanje, morajo za 
UAIS, ki sistematično in na znatni podlagi
uporabljajo finančni vzvod na ravni AIS, 
veljati posebne zahteve. Taki UAIS morajo 
razkriti informacije v zvezi z uporabo in 
viri finančnega vzvoda v svojem AIS.
Informacije, ki jih zberejo pristojni 
organi, je treba združiti in jih izmenjati z 
drugimi organi v Uniji, da se pospeši 
skupna analiza vpliva finančnega vzvoda 
AIS, ki jih upravlja UAIS, na finančni 
sistem v Uniji in tudi skupni odziv na to. 

Or. en

Obrazložitev

Ne strinjam se, da mora Direktiva od UAIS zahtevati, da določijo posebne meje finančnega 
vzvoda, kot je bilo predlagano v Gauzèsovem poročilu (predlog spremembe 11). Na splošno 
ta predlog spremembe sledi kompromisnemu predlogu švedskega predsedstva.
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Predlog spremembe 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Glede na splošni cilj finančne 
stabilnosti in obvladovanja sistemskega 
tveganja, je treba posebno pozornost 
nameniti finančnim institucijam, na 
primer posojilnim institucijam in glavnim 
borznim posrednikom, ki so ključni 
partnerji za AIS in so dejavni pri izgradnji 
postopkov za obvladovanje tveganja. Te 
institucije morajo izpolnjevati zahteve 
glede razkritja do pristojnih organov, 
poleg tega pa morajo zanje veljati posebne 
kapitalske zahteve ob upoštevanju 
tveganja, ki ga lahko povzročijo glede na 
njihove vezi z AIS. Poleg tega je treba v 
ustreznih zakonodajnih besedilih 
obravnavati navzkrižje interesov, ko take 
institucije same vodijo AIS, vzporedno pa 
zagotavljajo storitve svojim strankam.

Or. en

Predlog spremembe 241
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Financiranje, zagotovljeno UAIS, ki 
v svojih naložbenih strategijah 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, je treba pozorno 
spremljati. V ta namen je treba vzpostaviti 
posebno usklajevanje med Evropskim 
organom za vrednostne papirje in 
Evropskim bančnim organom, da bi lahko 
spremljali raven financiranja, ki jo 
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takemu UAIS zagotovijo finančne 
institucije, udeležene v teh dejavnostih.

Or. en

Predlog spremembe 242
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Financiranje, zagotovljeno UAIS, ki 
v svojih naložbenih strategijah 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, je treba pozorno 
spremljati. V ta namen je treba vzpostaviti 
posebno usklajevanje med Evropskim 
organom za vrednostne papirje in 
Evropskim bančnim organom, da bi lahko 
spremljali raven financiranja, ki jo 
takemu UAIS zagotovijo finančne 
institucije, udeležene v teh dejavnostih.

Or. en

Predlog spremembe 243
Enikő Győri

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Likvidnostne težave, ki so jih 
povzročili določeni AIS z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda v svojih 
naložbenih strategijah, in njihovi učinki 
prelivanja, so prispevali k nastanku 
finančnega sistemskega tveganja. To je 
zlasti zaskrbljujoče za odprte investicijske 
sklade, kjer se morebitni množični izstop 
vlagateljev lahko hitro razširi na 
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izpostavljenost drugih udeležencev na 
trgu v določenem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Likvidnostne težave so v primeru odprtih skladov velik del sistemskega tveganja, ker obstaja 
velika možnost, da se pojavi čredni učinek zaradi česar se cene na trgu razvijajo v eno smer. 
Zato mora Komisija nujno pripraviti izvedbene ukrepe, v katerih bodo obravnavana tudi 
vprašanja, povezana z likvidnostjo, ki so se odprla v zvezi z delovanjem AIS.

Predlog spremembe 244
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, so 
lahko škodljive za stabilnost in učinkovito 
delovanje finančnih trgov. Zato se šteje, da 
je treba Komisiji omogočiti, da omeji raven 
finančnega vzvoda, ki ga lahko UAIS
uporablja, zlasti kadar UAIS sistematično 
uporablja visoke ravni finančnega vzvoda. 
Pri določanju najvišje ravni finančnega 
vzvoda je treba upoštevati vidike v zvezi z 
virom finančnega vzvoda in strategijami, ki 
jih uporablja UAIS. Upoštevati je treba v 
bistvu tudi dinamično naravo upravljanja, 
ki jo večina UAIS izvaja z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda. Tako je lahko 
meja finančnega vzvoda prag, ki se nikoli 
ne sme prekršiti, ali meja povprečnega 
finančnega vzvoda, ki se uporablja v 
določenem obdobju (tj. mesecu ali 
trimesečju).

(16) Dejavnosti AIS, ki temeljijo na 
uporabi finančnega vzvoda, so lahko 
škodljive za stabilnost in učinkovito 
delovanje finančnih trgov. Zato se šteje, da 
je treba Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge omogočiti, da 
omeji raven finančnega vzvoda, ki ga lahko 
AIS uporablja. Pri določanju najvišje ravni 
finančnega vzvoda je treba upoštevati 
vidike v zvezi z virom finančnega vzvoda 
in strategijami, ki jih uporablja AIS. 
Upoštevati je treba v bistvu tudi dinamično 
naravo upravljanja, ki jo večina AIS izvaja 
z uporabo finančnega vzvoda. Tako je 
lahko meja finančnega vzvoda prag, ki se 
nikoli ne sme prekršiti, ali meja 
povprečnega finančnega vzvoda, ki se 
uporablja v določenem obdobju (tj. mesecu 
ali trimesečju). Komisija mora zagotoviti, 
da se zahteve za AIS, ki uporabljajo 
finančni vzvod, iz te direktive uporabljajo 
za vse sklade, tudi KNPVP, ki uporabljajo 
finančni vzvod za naložbe v finančne trge 
Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora imeti možnost, da omeji finančni vzvod, ki 
ga uporablja UAIS. 

Predlog spremembe 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, so 
lahko škodljive za stabilnost in učinkovito 
delovanje finančnih trgov. Zato se šteje, da 
je treba Komisiji omogočiti, da omeji 
raven finančnega vzvoda, ki ga lahko 
UAIS uporablja, zlasti kadar UAIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda. Pri določanju najvišje 
ravni finančnega vzvoda je treba 
upoštevati vidike v zvezi z virom 
finančnega vzvoda in strategijami, ki jih 
uporablja UAIS. Upoštevati je treba v 
bistvu tudi dinamično naravo upravljanja, 
ki jo večina UAIS izvaja z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda. Tako je lahko 
meja finančnega vzvoda prag, ki se nikoli 
ne sme prekršiti, ali meja povprečnega 
finančnega vzvoda, ki se uporablja v 
določenem obdobju (tj. mesecu ali 
trimesečju).

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, so 
lahko škodljive za stabilnost in učinkovito 
delovanje finančnih trgov. Koncept 
finančnega vzvoda je težko opredeliti. 
Vendar morajo pristojni organi matične 
države članice UAIS imeti možnost, da 
omejijo raven finančnega vzvoda, ki ga 
lahko UAIS uporablja v času izjemnih 
pretresom na trgu. Države članice morajo 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge in Komisijo obvestiti o vsakem takem 
ukrepu.

Or. en
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Predlog spremembe 246
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, 
so lahko škodljive za stabilnost in 
učinkovito delovanje finančnih trgov.
Zato se šteje, da je treba Komisiji 
omogočiti, da omeji raven finančnega 
vzvoda, ki ga lahko UAIS uporablja, zlasti 
kadar UAIS sistematično uporablja visoke 
ravni finančnega vzvoda.  Pri določanju 
najvišje ravni finančnega vzvoda je treba 
upoštevati vidike v zvezi z virom 
finančnega vzvoda in strategijami, ki jih 
uporablja UAIS. Upoštevati je treba v 
bistvu tudi dinamično naravo upravljanja, 
ki jo večina UAIS izvaja z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda. Tako je lahko 
meja finančnega vzvoda prag, ki se nikoli 
ne sme prekršiti, ali meja povprečnega 
finančnega vzvoda, ki se uporablja v 
določenem obdobju (tj. mesecu ali 
trimesečju).

(16) Zato se šteje, da je treba pristojnim 
organom v matični državi članici UAIS 
omogočiti, da omejijo raven finančnega 
vzvoda, ki bi ga lahko UAIS uporabil v 
AIS, ko bi stabilnost in integriteta 
finančnega trga utegnili biti ogroženi. Pri 
določanju teh ravni je treba upoštevati 
vidike v zvezi z virom finančnega vzvoda 
in strategijami, ki jih uporablja UAIS, pa 
tudi tržne razmere v katerih AIS deluje.
Upoštevati je treba v bistvu tudi dinamično 
naravo upravljanja, ki jo večina UAIS 
izvaja z uporabo finančnega vzvoda v svoji 
AIS in morebitne prociklične učinke.

Or. en

Obrazložitev

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 
enable them to perform an oversight role.
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Predlog spremembe 247
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, 
so lahko škodljive za stabilnost in 
učinkovito delovanje finančnih trgov.
Zato se šteje, da je treba Komisiji 
omogočiti, da omeji raven finančnega 
vzvoda, ki ga lahko UAIS uporablja, zlasti 
kadar UAIS sistematično uporablja visoke 
ravni finančnega vzvoda. Pri določanju 
najvišje ravni finančnega vzvoda je treba 
upoštevati vidike v zvezi z virom 
finančnega vzvoda in strategijami, ki jih 
uporablja UAIS. Upoštevati je treba v 
bistvu tudi dinamično naravo upravljanja, 
ki jo večina UAIS izvaja z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda. Tako je lahko 
meja finančnega vzvoda prag, ki se nikoli 
ne sme prekršiti, ali meja povprečnega 
finančnega vzvoda, ki se uporablja v 
določenem obdobju (tj. mesecu ali 
trimesečju). 

(16) Zato se šteje, da je treba pristojnim 
organom v matični državi članici UAIS 
omogočiti, da omejijo raven finančnega 
vzvoda, ki bi ga lahko UAIS uporabil v 
AIS, ko bi stabilnost in integriteta 
finančnega trga utegnili biti ogroženi. Pri 
določanju teh ravni je treba upoštevati 
vidike v zvezi z virom finančnega vzvoda 
in strategijami, ki jih uporablja UAIS, pa 
tudi tržne razmere v katerih AIS deluje.
Upoštevati je treba v bistvu tudi dinamično 
naravo upravljanja, ki jo večina UAIS 
izvaja z uporabo finančnega vzvoda v svoji 
AIS in morebitne prociklične učinke.

Or. en

Predlog spremembe 248
Gay Mitchell

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, 
so lahko škodljive za stabilnost in 
učinkovito delovanje finančnih trgov.

(16) Zato se šteje, da je treba pristojnim 
organom v matični državi članici UAIS 
omogočiti, da omejijo raven finančnega 
vzvoda, ki bi ga lahko UAIS uporabil v 
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Zato se šteje, da je treba Komisiji 
omogočiti, da omeji raven finančnega 
vzvoda, ki ga lahko UAIS uporablja, 
zlasti kadar UAIS sistematično uporablja 
visoke ravni finančnega vzvoda.  Pri 
določanju najvišje ravni finančnega 
vzvoda je treba upoštevati vidike v zvezi z 
virom finančnega vzvoda in strategijami, 
ki jih uporablja UAIS.  Upoštevati je treba 
v bistvu tudi dinamično naravo 
upravljanja, ki jo večina UAIS izvaja z 
uporabo visoke ravni finančnega vzvoda.  
Tako je lahko meja finančnega vzvoda 
prag, ki se nikoli ne sme prekršiti, ali 
meja povprečnega finančnega vzvoda, ki 
se uporablja v določenem obdobju (tj. 
mesecu ali trimesečju).

AIS, ko bi stabilnost in integriteta 
finančnega trga utegnili biti ogroženi.. Pri 
določanju teh ravni je treba upoštevati 
vidike v zvezi z virom finančnega vzvoda 
in strategijami, ki jih uporablja UAIS, pa 
tudi tržne razmere v katerih AIS deluje.
Upoštevati je treba v bistvu tudi dinamično 
naravo upravljanja, ki jo večina UAIS 
izvaja z uporabo finančnega vzvoda v svoji 
AIS in morebitne prociklične učinke.

Or. en

Obrazložitev

Ne pričakuje se, da bi Komisija imela sposobnost, da določi te omejitve, vsaka taka 
pristojnost pa bi negativno vplivala na zaupanje v trg in bi lahko še povečala nestabilnost v 
času pretresov. Ta predlog spremembe sledi kompromisnemu predlogu švedskega 
predsedstva.

Predlog spremembe 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Prodaja „na kratko“ je razširjena 
tržna praksa, ki jo v veliki meri 
uporabljajo UAIS in drugi udeleženci na 
trgu. Čeprav ima včasih koristno vlogo pri 
ohranjanju likvidnosti trgov, jih obenem 
naredi nestabilnejše in zaradi svojega 
procikličnega učinka prispeva k njihovi 
destabilizaciji. Že dolgo je priznano, da 
prodaja „na kratko“ prispeva k upadanju 
tržnih cen, vedno ko se pojavi kriza na 
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finančnem trgu. Poleg tega lahko prodaja 
„na kratko“ spodbudi širjenje lažnih 
informacij, da bi ustvarili dobiček na 
šibkem trgu. Ker je pravilno delovanje in 
integriteta trgov bistvena za ponovno 
pridobitev zaupanja dolgoročnih 
vlagateljev, ki so bistveni za financiranje 
ekonomije, in ker integracija finančnih 
trgov zahteva skupne prakse v Evropski 
uniji, da bi se izognili izbiranju 
najugodnejših predpisov, je treba 
spremeniti Direktivo 2003/6/ES 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2003 o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zloraba trga), da bi zagotovili regulativni 
okvir za prodajo „na kratko“, nekrito 
prodajo „na kratko“ pa je treba 
prepovedati. Komisija mora pri 
oblikovanju in posledičnem prilagajanju 
pravil upoštevati določbe, veljavne v 
Združenih državah Amerike, da bi dosegli 
skupni standard na obeh straneh 
Atlantika in tako omogočili pravilno 
delovanje svetovnih finančnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 250
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Treba je zagotoviti, da za vse 
udeležence na trgu, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, veljajo enake 
zahteve. Komisija mora zato predlagati 
horizontalne ukrepe, da bi zagotovila 
enake konkurenčne pogoje za UAIS in 
druge uporabnike prodaje „na kratko“.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera zakonita zavarovanja pred tveganji v družbah lahko uporabljajo nekrito prodajo 
„na kratko“. Treba je sprejeti vse možne ukrepe na horizontalni ravni, da bi zagotovili enake 
konkurenčne pogoje za vse in se izognili regulatorni arbitraži.

Predlog spremembe 251
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Treba je sprejeti horizontalni ukrep 
na ravni Unije, ki bo prepovedal nekrito 
prodajo „na kratko“ v Uniji in obravnaval 
splošna vprašanja prodaje „na kratko“ na 
finančnih trgih.

Or. en

Obrazložitev

Meni, da se nekrita prodaja „na kratko“ ne sme nikoli dovoliti in da se moramo spoprijeti z 
vprašanjem prodaje „na kratko“ na horizonatalen način, da bi zaščitili enake konkurenčne 
pogoje v Skupnosti.
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Predlog spremembe 252
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Prodaja „na kratko“ ima 
pomembno vlogo pri delovanju finančnih 
trgov in je zakonita naložbena tehnika. 
Vendar obstaja bojazen, da lahko takšna 
prodaja, zlasti v izrednih tržnih razmerah, 
prispeva k motnjam na trgu, zato mora 
potekati v usklajenem regulativnem 
okviru, da bi tako zmanjšali njen 
morebitni destabilizacijski učinek. Glede 
na to mora Komisija sprejeti horizontalni 
instrument, da bi se izognili neskladjem in 
dosegli enake konkurenčne pogoje v vsej 
zakonodaji Unije.

Or. en

Predlog spremembe 253
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Prodaja „na kratko“ ima 
pomembno vlogo pri delovanju finančnih 
trgov in je zakonita naložbena tehnika. 
Vendar obstaja bojazen, da lahko takšna 
prodaja, zlasti v izrednih tržnih razmerah, 
prispeva k motnjam na trgu, zato mora 
potekati v usklajenem regulativnem 
okviru, da bi tako zmanjšali njen 
morebitni destabilizacijski učinek.

Or. en
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Obrazložitev

Skladno s ciljem, ki ga želi doseči in z delom, ki ga je že opravil Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje, je ustrezno pripraviti celovit usklajen regulativni okvir 
za razkritje prodaje „na kratko“ v ločeni zakonodaji, ki velja za vse pomembne finančne 
trgovce.

Predlog spremembe 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Evropska centralna banka in 
Skupina na visoki ravni o finančnem 
nadzoru, ki ji predseduje Jacques de 
Larosière, sta predlagali ustanovitev 
skupnega registra kreditnih institucij. 
Oblikovanje skupnega imenika vseh 
trgovanih pozicij bi moral pripomoči k 
odkritju sistemskega tveganja, ki izhaja iz 
kreditne izpostavljenosti in 
izpostavljenosti tveganju nasprotne 
stranke ter črednega učinka in sindroma 
okužbe na finančnih trgih. Odbor 
evropskih zakonodajalcev za vrednostne 
papirje torej pripravi imenik, v najem pa 
je treba hraniti vse informacije o 
finančnem vzvodu UAIS.

Or. en

Predlog spremembe 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16c) Neprimerno ravnanje UAIS in 
drugih akterjev na trgu z uporabo 
določenih tehnik, na primer prikritih 
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nakupov ali „prazne“ glasovalne pravice, 
bi lahko imelo destabilizacijski učinek na 
trge Unije. Da bi omejili prikrite nakupe 
morajo ustrezne zahteve o obveščanju 
vključevati tako neposredne deleže 
glasovalnih pravic glede na čiste lastniške 
deleže ter posredne udeležbe, pridobljene s 
posli z izvedenimi finančnimi instrumenti 
ali finančnimi instrumenti, ki dajejo 
pravico do na novo izdanih deležev. 
Prakso „prazne“ glasovalne pravice je 
treba prepovedati, ker škoduje podjetjem 
in trgom. V tem okviru mora Komisija 
pregledati Direktivo 2004/109/ES 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 
decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi 
s preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu¹, Direktivo 
Komisije 2007/14/ES z dne 8. Marca 2007 
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
nekaterih določb Direktive 2004/109/ES o 
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo 
informacij o izdajateljih, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje 
na reguliranem trgu² in Direktivo 
2007/36/ES Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 11. Julija 2007 o uveljavljanju 
nekaterih pravic delničarjev v družbah, ki 
so sprejete v borzno kotacijo³.
1 UL L 390 31.12.2004, str. 38.
2 UL L 69, 9.3.2007, str. 27.
3 UL L 184, 11.7.2007, str. 17.

Or. en

Predlog spremembe 256
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Komisija mora preučiti razvoj 
evropskega režima zasebnega plasiranja.
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Or. en

Predlog spremembe 257
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Treba je zagotoviti, da UAIS vsem 
podjetjem, v katerih ima kontrolni ali 
prevladujoči vpliv, zagotovi informacije, 
potrebne za to, da podjetje oceni, kako ta 
kontrolni vpliv kratko- in srednjeročno 
vpliva na gospodarsko in socialno stanje 
podjetja. V ta namen za UAIS, ki 
upravljajo AIS in imajo kontrolni vpliv na 
podjetja, ki kotirajo in ki ne kotirajo na 
borzi, veljajo posebne zahteve, zlasti v 
zvezi s priglasitvijo obstoja takšnega 
vpliva in v zvezi z razkritjem informacij 
podjetju in vsem njegovim delničarjem o 
namenih UAIS v zvezi s prihodnjim 
poslovnim razvojem in drugimi 
načrtovanimi spremembami v podrejenem 
podjetju. Da se zagotovi preglednost v 
zvezi s podrejenim podjetjem, morajo 
veljati strožje zahteve za poročanje. V 
letna poročila zadevnih AIS je treba 
vključiti informacije, ki so specifične za 
vrsto naložbe in podrejeno podjetje.

(17) Treba je zagotoviti, da UAIS vsem 
podjetjem, v katerih ima kontrolni ali 
prevladujoči vpliv, zagotovi informacije, 
potrebne za to, da podjetje oceni, kako ta 
kontrolni vpliv kratko- in srednjeročno 
vpliva na gospodarsko in socialno stanje 
podjetja. V ta namen za UAIS, ki 
upravljajo AIS in imajo kontrolni vpliv na 
podjetja, ki ne kotirajo na borzi, veljajo 
posebne zahteve. Da se zagotovi 
preglednost v zvezi s podrejenim 
podjetjem, morajo veljati strožje zahteve za 
poročanje.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane zahteve po preglednosti gredo predaleč ter morajo biti bolj razumne in 
uravnotežene.
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Predlog spremembe 258
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je zagotoviti, da UAIS vsem 
podjetjem, v katerih ima kontrolni ali 
prevladujoči vpliv, zagotovi informacije, 
potrebne za to, da podjetje oceni, kako ta 
kontrolni vpliv kratko- in srednjeročno 
vpliva na gospodarsko in socialno stanje 
podjetja. V ta namen za UAIS, ki 
upravljajo AIS in imajo kontrolni vpliv na 
podjetja, ki kotirajo in ki ne kotirajo na 
borzi, veljajo posebne zahteve, zlasti v 
zvezi s priglasitvijo obstoja takšnega vpliva 
in v zvezi z razkritjem informacij podjetju 
in vsem njegovim delničarjem o namenih 
UAIS v zvezi s prihodnjim poslovnim 
razvojem in drugimi načrtovanimi 
spremembami v podrejenem podjetju. Da 
se zagotovi preglednost v zvezi s 
podrejenim podjetjem, morajo veljati 
strožje zahteve za poročanje. V letna 
poročila zadevnih AIS je treba vključiti 
informacije, ki so specifične za vrsto 
naložbe in podrejeno podjetje.

Treba je zagotoviti, da UAIS vsem 
podjetjem, v katerih ima kontrolni ali 
pomemben vpliv, zagotovi informacije, 
potrebne za to, da podjetje oceni, kako ta 
kontrolni vpliv kratko- in srednjeročno 
vpliva na gospodarsko in socialno stanje 
podjetja. V ta namen za AIS, ki imajo 
kontrolni vpliv na podjetja, ki kotirajo in ki 
ne kotirajo na borzi, veljajo posebne 
zahteve, zlasti v zvezi s priglasitvijo 
obstoja takšnega vpliva in v zvezi z 
razkritjem informacij podjetju in vsem 
njegovim delničarjem o namenih AIS v 
zvezi s prihodnjim poslovnim razvojem in 
drugimi načrtovanimi spremembami v 
podrejenem podjetju. Da se zagotovi 
preglednost v zvezi s podrejenim 
podjetjem, morajo veljati strožje zahteve za 
poročanje. V letna poročila zadevnih AIS 
je treba vključiti informacije, ki so 
specifične za vrsto naložbe in podrejeno 
podjetje. Komisija mora zagotoviti, da se 
zahteve za AIS, ki imajo nadzorni ali 
prevladujoči vpliv na podjetja, 
ustanovljena v Uniji, iz te direktive 
uporabljajo za vse sklade, tudi KNPVP, ki 
imajo tak nadzorni ali prevladujoči vpliv 
na podjetja, ustanovljena v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti enake za vse sklade (evropske in neevropske), ki imajo nadzorni ali 
prevladujoči vpliv na evropska podjetja.
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Predlog spremembe 259
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Zagotoviti je treba, da za podjetja s 
portfelji ne bodo veljale strožje zahteve kot 
za katero koli drugo podjetje, ki ne kotira 
na borzi, prejemnika zasebnih naložb, ki 
niso naložbe UAIS. Komisija mora zato 
čim prej, v vsakem primeru pa do ...* 
pregledati ustrezno zakonodajo na 
področju prava družb in ustrezne direktive 
o finančnem sektorju ter vnesti potrebne 
spremembe v obliki zakonodajnih 
predlogov sprememb, da bi zagotovila 
enake konkurenčne pogoje med portfelji 
in drugimi podjetji.
* UL: prosimo vnesite datum začetka veljave te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

UAIS in drugi vlagatelji, ki so pridobili nadzorni vpliv v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, 
morajo imeti enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe 260
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Zagotoviti je treba, da za podjetja s 
portfelji ne bodo veljale strožje zahteve kot 
za katerega koli drugega izdajatelja ali 
podjetje, ki ne kotira na borzi, prejemnika 
zasebnih naložb, ki niso naložbe UAIS. 
Komisija mora zato do ...* pregledati 
ustrezno zakonodajo na področju prava 
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družb in ustrezne direktive o finančnem 
sektorju ter vnesti potrebne spremembe v 
obliki zakonodajnih predlogov sprememb, 
da bi zagotovila enake konkurenčne 
pogoje med portfelji in drugimi podjetji.
* UL prosimo vnesite datum začetka veljave te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 261
Peter Skinner

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ta direktiva ne sme nalagati 
nerazumnih bremen, zlasti v odnosu do 
malih in srednje velikih AIS, ki ne 
predstavljajo sistemskega tveganja in ne 
ogrožajo celovitosti trgov. Eden od 
načinov za dosego tega cilja je ustrezna 
uporaba načela sorazmernosti. To načelo 
je treba na splošno uporabljati za zahteve, 
ki veljajo za UAIS, AIS, depozitarje in 
cenilce, ter za izvajanje nadzornih 
pooblastil. Vsi ukrepi v tej direktivi, tudi 
delegirani, morajo torej ustrezno 
upoštevati naravo, obseg in kompleksnost 
različnih tipov AIS in UAIS. Vendar se 
Direktive ne sme zaobiti v primerih, ki 
vključujejo na primer umetno razdrobitev 
skladov, ki jih upravlja isti UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nalaganju nesorazmernih zahtev za UAIS, katerih dejavnosti ne 
predstavljajo pomembnih sistemskih tveganj ter da bi bile izražene razlike med različnimi 
vrstami AIS in regulativne težave, ki jih povzročajo njihove dejavnosti, je ustrezno uporabiti 
načelo sorazmernosti in razlikovanja za določbe v Direktivi.
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Predlog spremembe 262
Pervenche Berès

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ta direktiva ne sme biti 
preobremenjujoča za male AIS, ki ne 
predstavljajo sistemskega tveganja in ne 
ogrožajo celovitosti trgov. Eden od 
načinov za dosego tega cilja je ustrezna 
uporaba načela sorazmernosti. To načelo 
je treba uporabljati za zahteve, ki veljajo 
za UAIS, AIS, depozitarje in cenilce, ter 
za izvajanje nadzornih pooblastil. Zato ga 
je treba vključiti v vse ukrepe v tej 
direktivi, tudi v delegirane akte, da bi se v 
njih odražala narava, obseg in 
kompleksnost ali posebnost njihove 
dejavnosti, kot so upravitelji 
mikrofinančnih naložbenih skladov, za 
katere morajo prevladati sprejete ocene in 
zahteve po poročanju.

Or. en

Obrazložitev

Načelo sorazmernosti bi moralo zagotoviti ustrezna pravila, ki bodo prilagojena posebnostim 
določenih vrst skladov, kot so mikrofinančni skladi, ne da bi jih hkrati izvzelo iz obsega te 
direktive. To vprašanje bi morala obravnavati prihodnja Direktiva KNPVP.

Predlog spremembe 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ne obstaja podatkovna baza 
informacij o UAIS za vso Unijo. Posledica 
tega je informacijska vrzel, ki je ni možno 
zadovoljivo zapolniti z informacijami, ki 
jih zagotovi industrija sama. Zato je 
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izjemno pomembno ustvariti statistično 
bazo podatkov, v kateri bodo zbrani 
podatki o UAIS. To bazo podatkov mora 
pripraviti Komisija, ki z njo tudi upravlja.

Or. en

Predlog spremembe 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) UAIS, ki nadzira podjetje, ki želi 
odprodati sredstva, da bi poplačalo del 
dolga, potrebnega za prevzem, je treba 
ustrezno nadzirati. V ta namen, če želi 
podjetje pod nadzorom podjetja zasebnega 
lastniškega kapitala na kakršenkoli 
bistven način odprodati sredstva podjetja, 
morajo vodstvo ciljnega podjetja in 
družbe, ki opravijo prevzem, izdati izjavo 
zakaj se prodaja izvaja, v kateri 
zagotovijo, da je predlagana prodaja v 
najboljšem interesu ciljne družbe. V 
primeru, da je predlagana prodaja 
povezana s poplačilom dolga, potrebnega 
za prevzem, je treba uslužbence ciljnega 
podjetja obvestiti in se z njimi posvetovati. 
V primeru, da postane po odprodaji po 
delih družba nesolventna, je za to 
odgovorno podjetje zasebnega lastniškega 
kapitala. Splošneje, za upravljanje 
podjetij, ki so predmet nakupov z 
zadolžitvijo, je treba zahtevati priložitev 
izjave, da so odlivi kapitala, tudi dajatve, v 
dolgoročnem interesu podjetja, vključno z 
njegovo dolgoročno rastjo ter 
raziskovalnimi in razvojnimi potrebami.

Or. en
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Predlog spremembe 265
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) AIS, ki uporablja prevelike finančne 
vzvode za pridobitev kontrolnega vpliva na 
podjetja, ki ne kotirajo na borzi, lahko 
škoduje razvoju in naložbam teh podjetij, 
zlasti v primeru gospodarskega upada. 
Meni, da je treba omejiti raven 
finančnega vzvoda, ki ga lahko UAIS 
uporablja za nakup podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Finančni vzvod, ki ga uporabljajo odkupni skladi, je treba omejiti, ker pretirana zadolžitev 
ustvarja tveganja za podjetja, ki jih taki skladi kupijo.

Predlog spremembe 266
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Treba je zagotoviti, da so AIS, ki 
skušajo vplivati na strategijo podjetij, ki 
kotirajo na borzi, na dolgoročni podlagi 
vključeni v podjetje, da bi preprečili 
kratkoročne strategije.

Or. en

Obrazložitev

Kratkoročni vlagatelji ne smejo vplivati na dolgoročne strategije podjetij, ki kotirajo na borzi.
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Predlog spremembe 267
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Veliko UAIS trenutno upravlja AIS s 
sedežem v tretjih državah. Primerno je, da 
se UAIS, ki imajo dovoljenje, dovoli 
upravljanje AIS s sedežem v tretjih 
državah, pod pogojem ustrezne ureditve, ki 
zagotavlja dobro vodenje teh AIS in 
učinkovito varno hrambo premoženja, ki 
ga vložijo vlagatelji iz Skupnosti.

(18) Veliko AIS, ponujenih evropskim 
podjetjem, je upravljanih v tretjih državah,
ali imajo tam sedež. Primerno je, da se 
vlagateljem, ustanovljenim v Uniji dovoli, 
da vlagajo v AIS, ki je upravljan v tretjih 
državah, ali ima tam sedež, pod pogojem 
ustrezne ureditve, ki zagotavlja, da se 
zahteve iz te direktive v zvezi z varstvom 
vlagateljev in dobro vodenje teh AIS
učinkovito izvajajo. Vlagateljem, 
ustanovljenim v Uniji, se ne sme dovoliti, 
da bi vlagali v AIS, ustanovljene v 
nesodelujoči tretji državi, kar zadeva 
davčno in bonitetno sodelovanje. Komisija 
mora biti odgovorna za ocenjevanje 
stopnje sodelovanja tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Vsi AIS, ponujeni evropskim vlagateljem, morajo izvajati zahteve, ki zagotavljajo varstvo 
vlagateljev, ne glede na to, kje imajo sedež oz. kje so upravljane.

Predlog spremembe 268
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Veliko UAIS trenutno upravlja AIS s 
sedežem v tretjih državah. Primerno je, da 
se UAIS, ki imajo dovoljenje, dovoli 
upravljanje AIS s sedežem v tretjih 
državah, pod pogojem ustrezne ureditve, ki 
zagotavlja dobro vodenje teh AIS in 
učinkovito varno hrambo premoženja, ki 

(18) Veliko UAIS trenutno upravlja AIS s 
sedežem v tretjih državah. Primerno je, da 
se UAIS, ki imajo dovoljenje, dovoli 
upravljanje AIS s sedežem v tretjih 
državah. 
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ga vložijo vlagatelji iz Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi zasebnega plasiranja morajo soobstajati s potnim listom, ki dovoljuje 
upravljanje in trženje skladov tretjih držav v državi članici v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom.

Predlog spremembe 269
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Da bi pospešili razvoj notranjega 
trga, izboljšali palete izdelkov in 
učinkovitost AIS, ki so ponujeni 
vlagateljem, ustanovljenim v Uniji, ter 
okrepili evropsko industrijo alternativnih 
investicijskih skladov, mora ta direktiva 
spodbujati, kadar je to možno, ukrepe, ki 
spodbujajo ustanovitev ali razširitev 
podjetij za upravljanje alternativnega 
investicijskega sklada, ustanovljenih v 
Uniji in ustanovitev AIS, ustanovljenih v 
državah članicah. Komisija mora pri 
razvijanju delegiranih aktov zagotoviti 
obstoj enakih konkurenčnih pogojev za 
vse ter da države članice ne dovolijo AIS 
in UAIS, ustanovljenim v tretjih državah, 
da uživajo pogoje za delovanje in dajanje 
svojih proizvodov na trg z vlagatelji, 
ustanovljenimi v Uniji, ki so ugodnejši od 
tistih, ki veljajo za AIS in UAIS, 
ustanovljene v Uniji. 

Or. en

Obrazložitev

Uspeh direktiv KNPVP je v zadnjih dvajsetih letih ustvaril svetovno blagovno znamko za 
evropsko industrijo skladov, zagotovil večje naložbene priložnosti za evropske vlagatelje in 
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ustvaril veliko delovnih mest v Skupnosti. Kot del ciljev te direktive bo podobna osredinjenost 
na ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev za evropske UAIS in evropske AIS, da bi podprli 
in okrepili industrijo alternativnih investicijskih skladov v Evropski skupnosti, bo prinesla 
dodatne naložbene priložnosti za evropske vlagatelje in podprla rast zaposlovanja v državah 
članicah.

Predlog spremembe 270
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Evropskim pokojninskim skladom, 
kreditnim institucijam, zavarovalnicam in 
skladom KNPVP se ne sme dovoliti, da bi 
vlagali neposredno ali posredno v AIS, ki 
ne izpolnjuje zahtev te direktive v zvezi z 
zaščito vlagateljev.

Or. en

Obrazložitev

Prihrankov evropskih državljanov se ne sme, niti posredno prek profesionalnih vlagateljev, 
naložiti v AIS, ki ne zagotavljajo nobene zaščite vlagateljem.

Predlog spremembe 271
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Številni AIS, ki se upravljajo in/ali 
imajo sedež v tretjih državah, so trenutno 
vloženi na evropskih finančnih trgih. Da 
bi zagotovili finančno stabilnost Evropske 
unije, bi bilo primerno tem skladom 
naložiti nekatere zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati AIS, ki se upravljajo in/ali 
imajo sedež v Uniji.
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Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje finančne stabilnost evropskih trgov zahteva regulacijo vseh AIS, ki so dejavni na 
teh trgih, ne glede na njihov sedež.

Predlog spremembe 272
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Uvodna izjava 19 ni uporabna v okviru, določenem v spremenjeni uvodni izjavi 18 in novih 
členih 18a in 18b.

Predlog spremembe 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in drugim državam članicam. 
Za navedeno pravico morajo veljati 
postopki priglasitve in obstoječi davčni 
sporazum z zadevno tretjo državo, ki 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) UAIS morajo biti zmožni tržiti AIS s 
sedežem v Uniji profesionalnim 
vlagateljem v matični državi članici in 
drugim državam članicam. Za navedeno 
pravico morajo veljati postopki priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Samo UAIS s sedežem v EU, ki upravljajo AIS s sedežem v EU, bi morali imeti koristi od 
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enotne licence.

Predlog spremembe 274
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) Vsak vlagatelj s sedežem v Uniji mora 
imeti možnost, da na lastno pobudo vlaga 
v sklad tretje države v skladu z obstoječimi 
nacionalnimi sistemi zasebnega 
plasiranja. Vendar je v tem primeru treba 
zagotoviti preglednost sklada in 
učinkovito spremljanje morebitnega 
sistemskega tveganja. Zato mora pristojni 
organ države članice, v kateri se trži 
zadevni AIS – če ima UAIS sedež v tretji 
državi –, s pristojnim organom v tej tretji 
državi skleniti sporazum o sodelovanju in 
izmenjavi informacij o sistemskem 
tveganju. Poleg tega bi morali AIS s 
sedežem v Uniji, ki jih upravljajo UAIS 
prav tako s sedežem v Uniji, imeti koristi 
od evropske enotne licence za trženje iz te 
direktive, da bi dokončali vzpostavitev 
notranjega trga. Ker imajo KNPVP koristi 
od blagovne znamke KNPVP bi moral 
tudi AIS s sedežem v Uniji imeti koristi od 
takšne evropske znamke, ki vlagateljem 
ponuja standarde, določene s to direktivo, 
podkrepljene z zahtevo, da imata depozitar 
in AIS sedež v isti državi članici. Teh 
določb se ne sme zaobiti s strukturami 
združevanja v glavni sklad. Zato 
posredniški AIS, kadar vlaga v glavni 
sklad, ki nima evropske enotne licence za 
trženje v skladu s to direktivo, do njega 
prav tako ni upravičen. 

Or. en
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Obrazložitev

Za pridobitev evropske enotne licence za trženje v skladu s to direktivo bi moral imeti sklad 
skladov AIS, četudi je vložil več kot 30% v AIS tretje države, sedež v državi članici in bi ga 
moral upravljati UAIS, odobren v skladu s to direktivo. V primerjavi s posredniškim AIS, ki v 
skladu s svojo naložbeno politiko vlaga samo v povezan glavni sklad in katerega upravitelj 
ima zato samo omejeno vlogo, UAIS sklada skladov v celoti upravlja sklad po lastni presoji in 
na lastno odgovornost v skladu s svojo naložbeno politiko.

Predlog spremembe 275
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) Država članica bi morala biti zmožna, 
da UAIS na svojem ozemlju omogoči 
trženje AIS s sedežem v tretjih državah 
vlagateljem v tej državi članici, če 
obstajajo ustrezni dogovori o sodelovanju 
med pristojnimi organi UAIS matične 
države članice in nadzornim organom 
zadevne tretje države. Dogovori o 
sodelovanju bi morali vsebovati ustrezne 
rešitve za morebitne težave glede davčne 
utaje in pranja denarja.

Or. en
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Predlog spremembe 276
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa.  Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo.  Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) Država članica bi morala biti zmožna, 
da UAIS na svojem ozemlju omogoči 
trženje AIS s sedežem v tretjih državah 
vlagateljem v tej državi članici, če 
obstajajo ustrezni dogovori o sodelovanju 
med pristojnimi organi UAIS matične 
države članice in nadzornim organom 
zadevne tretje države.

Or. en

Obrazložitev

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 
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choice and reduces the income of workers' pension funds.

Predlog spremembe 277
Diogo Feio

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) Država članica bi morala biti zmožna, 
da UAIS na svojem ozemlju omogoči 
trženje AIS s sedežem v tretjih državah 
vlagateljem v tej državi članici, če 
obstajajo ustrezni dogovori o sodelovanju 
med pristojnimi organi UAIS matične 
države članice in nadzornim organom 
zadevne tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Meni se, da izmenjava informacij o davčnih zadevah glede na navedeni namen direktive ni 
pomembna. Pomembno je omogočiti soobstoj nacionalnih sistemov zasebnega plasiranja in 
ne omejevati vlagateljev, katerim lahko sistemi zasebnega plasiranja držav članic dovolijo 
trženje profesionalnim vlagateljem, kot je določeno v tej direktivi, ker bi to lahko pomenilo, 
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da morajo države članice spremeniti svojo nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 278
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični
državi članici in drugim državam 
članicam. Za navedeno pravico morajo 
veljati postopki priglasitve in obstoječi 
davčni sporazum z zadevno tretjo državo, 
ki zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

(19) Države članice morajo biti zmožne, da 
lahko odobrijo ali ponovno odobrijo UAIS 
trženje AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem na njihovem 
ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi ohranili izbiro vlagateljev bi morale biti države članice zmožne, da dovolijo zasebno 
plasiranje in trženje neevropskih AIS profesionalnim vlagateljem na njihovem ozemlju, v 
skladu z nacionalno zakonodajo.
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Predlog spremembe 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in drugim državam članicam. 
Za navedeno pravico morajo veljati 
postopki priglasitve in obstoječi davčni 
sporazum z zadevno tretjo državo, ki 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij z davčnimi organi z istim 
sedežem kot vlagatelji Skupnosti. Ker 
morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive. 

(19) UAIS morajo biti zmožni tudi tržiti 
AIS s sedežem v tretjih državah 
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in drugim državam članicam. 
Za navedeno pravico mora Komisija v 
imenu držav članic podpisati večstranske 
sporazume o izmenjavi informacij in o 
davčnem sodelovanju s tretjimi državami. 
Ker morajo takšni AIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prej 
določiti v izvedbenih ukrepih, morajo biti 
pravice iz Direktive glede trženja AIS s 
sedežem v tretjih državah profesionalnim 
vlagateljem veljavne šele tri leta po 
obdobju prenosa. Medtem lahko države 
članice odobrijo ali ponovno odobrijo 
UAIS, da tržijo AIS s sedežem v tretjih 
državah profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vendar v tem triletnem 
obdobju UAIS ne sme tržiti takšnih AIS 
profesionalnim vlagateljem v drugih 
državah članicah na podlagi pravic iz te 
direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Državam članicam je treba 
omogočiti, da UAIS dovolijo trženje AIS s 
sedežem v tretji državi ali AIS, ki niso 
zajeti v tej direktivi, profesionalnim 
vlagateljem na njihovem ozemlju, v 
skladu z nacionalno zakonodajo. Državam 
članicam je treba nadalje omogočiti, da 
profesionalnim vlagateljem dovolijo, da 
na njihovem ozemlju na lastno 
odgovornost vlagajo v AIS, ustanovljene v 
tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi zasebnega plasiranja morajo soobstajati skupaj z enotno licenco, ki 
dovoljuje trženje skladov tretjih držav v državi članici v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom.

Predlog spremembe 281
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Po izteku petletnega obdobja 
preverjanja Komisija pripravi predlog o 
reviziji direktive. Komisija si prizadeva 
vzpostaviti enakovrednost s tretjimi 
državami, ki bo UAIS s sedežem v Uniji 
omogočil trženje enot ali deležev AIS s 
sedežem v tretjih državah v celotni Uniji v 
skladu s postopkom priglasitve. Nadalje 
mora Komisija določiti zahteve, ki jih 
morajo UAIS s sedežem v tretjih državah 
izpolniti za trženje enot ali deležev AIS 
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znotraj Unije. Zahteve po enakovrednosti 
vključujejo regulativno in nadzorno 
enakovrednost, vzajemni dostop do trgov 
in sporazum o izmenjavi podatkov med 
pristojnimi organi matične države članice 
UAIS in pristojnim organom tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

Morebitno enakovrednost je treba ponovno preučiti po izteku petletnega obdobja preverjanja. 
S tem bo mogoče upoštevati splošni razvoj dogodkov, zagotovljeno pa bo tudi dovolj časa za 
oceno delovanja te direktive.

Predlog spremembe 282
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti. 
Pod določenimi pogoji mora biti tudi 
mogoče, da UAIS imenuje neodvisnega 
cenilca s sedežem v tretji državi.

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. 

Or. en
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Predlog spremembe 283
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti.
Pod določenimi pogoji mora biti tudi 
mogoče, da UAIS imenuje neodvisnega 
cenilca s sedežem v tretji državi.

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge prenese, če izkazuje 
ustrezno skrbnost, sposobnost in 
gospodarnost pri izbiri, imenovanju in 
rednem pregledovanju tretje osebe in 
svojih dogovorih glede zadev, ki jih je 
prenesel na tretjo osebo.

Or. en

Obrazložitev

Depozitarji morajo imeti možnost, da svoje funkcije prenesejo na poddepozitarje v vseh 
pomembnih pristojnostih, odvisno od narave naložb, ki jih vsebuje AIS. Glej predlog 
spremembe k členu 17(4) (predlog spremembe 51) za podrobno obrazložitev.

Predlog spremembe 284
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da je zakonodaja te tretje države skladna s 
standardi mednarodnih organizacij, med 



AM\804881SL.doc 117/148 PE439.111v02-00

SL

enakovredna ravni zaščite v Skupnosti.
Pod določenimi pogoji mora biti tudi 
mogoče, da UAIS imenuje neodvisnega
cenilca s sedežem v tretji državi.

drugim Mednarodnega združenja 
nadzornikov trga vrednostnih papirjev o 
nadzoru nad hedge skladi. UAIS mora 
imeti tudi možnost, da imenuje cenilca s 
sedežem v tretji državi.

Or. en

Obrazložitev

Če tretja država dosega standarde Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih 
papirjev, se depozitarji s sedežem v tej jurisdikciji obravnavajo kot depozitarji po tej direktivi 
za UAIS, ki upravljajo AIS tretje države.

Predlog spremembe 285
Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti. Pod 
določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje neodvisnega cenilca s 
sedežem v tretji državi.

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar del svojih nalog v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Uniji. Pod 
določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje cenilca s sedežem v tretji 
državi.

Or. en

Obrazložitev

Vseh zahtev glede obveznosti depozitarja ni mogoče prenesti na podskrbnika (depozitarja) v
tretji državi, saj bi moral depozitar ohraniti splošne pristojnosti glede sredstev, katerih varna 
hramba ali skrbništvo je bilo preneseno. Ni nujno, da je cenilec s sedežem v tretji državi 
neodvisen. Morala bi obstajati možnost različnih pravnih ureditev.
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Predlog spremembe 286
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti. Pod 
določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje neodvisnega cenilca s 
sedežem v tretji državi.

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar del svojih nalog v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Uniji. Pod 
določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje cenilca s sedežem v tretji 
državi.

Or. en

Obrazložitev

Ker mora imeti depozitar splošno odgovornost, saj niso vse naloge primerne za prenos na 
podskrbnika v tretji državi.

Predlog spremembe 287
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti. Pod 

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar del svojih nalog v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Uniji. Pod 
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določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje neodvisnega cenilca s 
sedežem v tretji državi.

določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje cenilca s sedežem v tretji 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 288
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Primerno je, da se UAIS dovoli prenos 
upravnih nalog na subjekt s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da veljajo 
potrebni zaščitni ukrepi. Podobno lahko 
depozitar svoje naloge v zvezi z AIS s 
sedežem v tretji državi prenese na 
depozitarja v tej tretji državi, pod pogojem, 
da zakonodaja te tretje države zagotavlja 
raven zaščite interesov vlagateljev, ki je 
enakovredna ravni zaščite v Skupnosti. Pod 
določenimi pogoji mora biti tudi mogoče, 
da UAIS imenuje neodvisnega cenilca s 
sedežem v tretji državi.

(20) Primerno je, da se UAIS s sedežem v 
Uniji dovoli prenos nekaterih upravnih 
nalog na subjekt s sedežem v tretji državi, 
pod pogojem, da veljajo potrebni zaščitni 
ukrepi. Podobno lahko depozitar del svojih 
nalog v zvezi z AIS s sedežem v tretji 
državi prenese na depozitarja v tej tretji 
državi pod pogojem, da zakonodaja te 
tretje države zagotavlja raven zaščite 
interesov vlagateljev, ki je enakovredna 
ravni zaščite v Uniji. Za sredstva, ki se 
nahajajo v tretji državi in pod določenimi 
pogoji, mora biti tudi mogoče, da UAIS 
imenuje neodvisnega cenilca s sedežem v 
tretji državi.

Or. en

Obrazložitev

Prenos ključnega postopka, kot je ocenitev, in naloge depozitarja, ki jih opravlja UAIS s 
sedežem v Skupnosti, je treba omejiti, da bi zagotovili zaščito vlagateljev.
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Predlog spremembe 289
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Pod pogojem, da v tretji državi 
obstajata enakovreden regulativni okvir in 
učinkovit dostop za UAIS s sedežem v 
Skupnosti na trg te tretje države, lahko 
države članice UAIS dajo dovoljenje v 
skladu z določbami te direktive, brez 
zahteve, da imajo ti UAIS registrirani 
sedež v Skupnosti, tri leta po zaključku 
obdobja prenosa. To obdobje upošteva, da 
morajo takšni UAIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prvo 
določiti v izvedbenih ukrepih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 21 ni uporabna v okviru, določenem v spremenjeni uvodni izjavi 18 in novih 
členih 18a in 18b.

Predlog spremembe 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Pod pogojem, da v tretji državi 
obstajata enakovreden regulativni okvir in 
učinkovit dostop za UAIS s sedežem v 
Skupnosti na trg te tretje države, lahko 
države članice UAIS dajo dovoljenje v 
skladu z določbami te direktive, brez 

črtano
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zahteve, da imajo ti UAIS registrirani 
sedež v Skupnosti, tri leta po zaključku 
obdobja prenosa. To obdobje upošteva, da 
morajo takšni UAIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prvo 
določiti v izvedbenih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Skladno z drugimi spremembami glede enakovrednosti in tretjih držav.

Predlog spremembe 291
Diogo Feio

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Pod pogojem, da v tretji državi 
obstajata enakovreden regulativni okvir in 
učinkovit dostop za UAIS s sedežem v 
Skupnosti na trg te tretje države, lahko 
države članice UAIS dajo dovoljenje v 
skladu z določbami te direktive, brez 
zahteve, da imajo ti UAIS registrirani 
sedež v Skupnosti, tri leta po zaključku 
obdobja prenosa. To obdobje upošteva, da 
morajo takšni UAIS in tretje države, v 
katerih je sedež, izpolnjevati dodatne 
zahteve, pri katerih jih je nekaj treba prvo 
določiti v izvedbenih ukrepih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Triletno obdobje, v katerem so UAIS tretjih držav omejeni pri pridobitvi dovoljenja za trženje 
svojih skladov v EU, se ukine in s tem odpravi protekcionistična ovira iz prvotnega besedila.
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Predlog spremembe 292
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Treba je razjasniti pooblastila in 
dolžnosti pristojnih organov, odgovornih 
za izvajanje te direktive, ter okrepiti 
mehanizme, ki so potrebni za zagotavljanje 
potrebne ravni čezmejnega sodelovanja pri 
nadzoru.

(22) Treba je razjasniti pooblastila in 
dolžnosti pristojnih organov, odgovornih 
za izvajanje te direktive, ter okrepiti 
mehanizme, ki so potrebni za zagotavljanje 
potrebne ravni čezmejnega sodelovanja pri 
nadzoru. Evropski odbor za sistemska 
tveganja in Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge bosta pristojna organa za 
čezmejni nadzor.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva UAIS mora upoštevati nov evropski nadzorni okvir.

Predlog spremembe 293
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Dejavnosti UAIS na nekaterih 
finančnih trgih, zlasti kadar AIS, ki jih 
upravljajo, nimajo materialnih interesov 
zaradi proizvodov ali instrumentov, iz 
katerih so navedeni trgi izvedeni, so 
relativno pomembne, ker lahko v nekaterih 
okoliščinah zavrejo učinkovito delovanje 
navedenih trgov. To lahko na primer 
povzroči prekomerno nestabilnost 
navedenih trgov ali vpliva na pravilno 
ocenjevanje instrumentov, s katerimi se 
trguje na navedenih trgih. Zato je treba 
zagotoviti, da imajo pristojni organi 
pristojnosti, ki so potrebne za spremljanje 
dejavnosti UAIS na navedenih trgih in 

(23) Dejavnosti AIS na nekaterih finančnih 
trgih, zlasti kadar ti AIS nimajo materialnih 
interesov zaradi proizvodov ali 
instrumentov, iz katerih so navedeni trgi 
izvedeni, so relativno pomembne, ker 
lahko v nekaterih okoliščinah zavrejo 
učinkovito delovanje navedenih trgov. To 
lahko na primer povzroči prekomerno 
nestabilnost navedenih trgov ali vpliva na 
pravilno ocenjevanje instrumentov, s 
katerimi se trguje na navedenih trgih. Zato 
je treba zagotoviti, da imajo pristojni 
organi pristojnosti, ki so potrebne za 
spremljanje dejavnosti UAIS na navedenih 
trgih in ukrepanje, kadar okoliščine 
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ukrepanje, kadar okoliščine zahtevajo 
varstvo urejenega delovanja navedenih 
trgov.

zahtevajo varstvo urejenega delovanja 
navedenih trgov. Delovanje AIS na trgu 
primarnih proizvodov je treba omejiti. 
Zlasti je treba prepovedati AIS na trgih 
kmetijskih proizvodov v Uniji. Komisija 
zagotovi, da zahteve glede AIS, ki so 
vloženi na trge primarnih proizvodov, 
veljajo za vse sklade Unije ali tretjih 
držav, ki vlagajo v proizvode ali 
instrumente brez materialnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

Trgi primarnih proizvodov bi morali biti zaščiteni pred špekulativnimi skladi.

Predlog spremembe 294
Pervenche Berès

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice naj določijo kazni za 
kršitve določb te direktive in zagotovijo 
njihovo izvajanje. Sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(24) Države članice naj določijo kazni, ki 
upoštevajo smernice Evropskega organa 
za vrednostne papirje in trge, za kršitve 
določb te direktive in zagotovijo njihovo 
izvajanje. Sankcije morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Or. en

Obrazložitev

Kazni morajo biti skladne v celotni Skupnosti in jih je zato treba določiti v skladu s 
smernicami, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
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Predlog spremembe 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Ta direktiva mora za vsak 
alternativni investicijski sklad, ki se 
upravlja v okviru področja uporabe te 
direktive, zagotoviti enega upravljavca 
alternativnih investicijskih skladov, ki 
mora biti odgovoren za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Mora biti jasno, da se v skladu s to direktivo odobri samo en UAIS za posamezen AIS.

Predlog spremembe 296
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije.
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Predlog spremembe 297
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih 
UAIS povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot 
tudi vse ureditve, ki so potrebne za to, da 
UAIS obvladuje določena tveganja, 
povezana s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so morda potrebne za 
zaščito AIS pred pretiranimi 
izpostavljenostmi tveganju. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za upravljanje 
likvidnosti te direktive in zlasti zahtev za 
minimalno likvidnost AIS. Namenjeni so 
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati originatorji instrumentov 
vrednostnih papirjev, da ima UAIS 
dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki so namenjeni opredelitvi 
meril, ki jih pristojni organi uporabljajo za 
oceno, ali UAIS izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z vodenjem poslov, v zvezi v vrsto 
navzkrižij interesov, ki jih morajo UAIS 
opredeliti, pa tudi v zvezi z razumnimi 
ukrepi, ki jih morajo UAIS sprejeti, kar se 
tiče notranjih in organizacijskih postopkov 
za opredelitev, preprečevanje, 
obvladovanje in razkritje navzkrižij 
interesov. Namenjeni so tudi opredelitvi 
zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
originatorji instrumentov vrednostnih 
papirjev, da ima UAIS dovoljenja za 
vlaganje v takšne instrumente, izdane po 
1. januarju 2011. Zlasti so namenjeni 
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati UAIS pri vlaganju v takšne 
instrumente vrednostnih papirjev.
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
meril, v skladu s katerimi je proces 
vrednotenja mogoče obravnavati kot 
neodvisnega v smislu te direktive.
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi upravitelja ni več 
mogoče obravnavati kot upravitelja AIS v 
primeru pretiranega prenosa. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi vsebine in oblike 
letnega poročila, ki ga morajo UAIS dati 
na voljo za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter 
podrobni opredelitvi obveznosti razkritja 
informacij s strani UAIS vlagateljem in 
obveznosti poročanja UAIS pristojnim 
organom kot tudi njihovo pogostnost.
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
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instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so tudi 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kot 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja 
informacij vlagateljem. Namenjeni so 
določitvi najvišje ravni finančnega 
vzvoda, ki jo lahko UAIS uporabi pri 
upravljanju AIS. Namenjeni so določitvi 
podrobne vsebine in načina, kako morajo 
UAIS, ki pridobijo kontrolni vpliv pri 
izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 

matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov.
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.
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stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlaganimi spremembami v zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe 298
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki so namenjeni opredelitvi 
meril, ki jih pristojni organi uporabljajo za 
oceno, ali UAIS izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z vodenjem poslov, v zvezi v vrsto 
navzkrižij interesov, ki jih morajo UAIS 
opredeliti, pa tudi v zvezi z razumnimi 
ukrepi, ki jih morajo UAIS sprejeti, kar se 
tiče notranjih in organizacijskih postopkov 
za opredelitev, preprečevanje, 
obvladovanje in razkritje navzkrižij 
interesov. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi zahtev za obvladovanje 
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razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju.
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi zahtev, ki 
jih morajo izpolnjevati UAIS pri vlaganju 
v takšne instrumente vrednostnih papirjev. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
meril, v skladu s katerimi je cenilca 
mogoče obravnavati kor neodvisnega v 
smislu te direktive. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi pogojev, pod katerimi se odobri 
prenos funkcij UAIS, in pogojev, pod 
katerimi upravitelja ni več mogoče 
obravnavati kot upravitelja AIS v primeru 
pretiranega prenosa. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi vsebine in oblike 
letnega poročila, ki ga morajo UAIS dati 
na voljo za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter 
podrobni opredelitvi obveznosti razkritja 
informacij s strani UAIS vlagateljem in 
obveznosti poročanja UAIS pristojnim 
organom kot tudi njihovo pogostnost. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za razkritje, ki se naložijo UAIS v zvezi s 
finančnim vzvodom, in pogostosti 
poročanja pristojnim organom ter razkritja 
informacij vlagateljem. Namenjeni so 
določitvi najvišje ravni finančnega 

tveganja, ki jih UAIS uporabijo kot 
funkcijo tveganj, ki jih UAIS povzroči za 
AIS, ki ga upravlja. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi sistemov za 
upravljanje likvidnosti in postopkov, ki jih 
bodo UAIS uporabili.  Namenjeni so tudi
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati originatorji instrumentov 
vrednostnih papirjev, da ima UAIS 
dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi zahtev, ki 
jih morajo izpolnjevati UAIS pri vlaganju 
v takšne instrumente vrednostnih papirjev. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
postopkov za ustrezno vrednotenje 
sredstev in deležev ali enot AIS.
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
naslednjih zadev v zvezi z depozitarji: 
načinov za ločevanje plačil na različnih 
računih, pogojev varne hrambe in 
skrbništva, vključno z načini ločevanja 
finančnih instrumentov in pravicami v 
njih na različnih računih, določanjem 
kdaj se finančni instrumenti ali pravice v 
njih lahko ohranijo ali vzdržujejo, kdaj so 
predmet rednega trgovanja in kdaj se 
finančni instrumenti in pravice v njih 
izgubijo, kontrolnih nalog depozitarjev, 
pogojev za prenos nalog, vključno z 
nalogo depozitarjev, da ravnajo s 
potrebno skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
in potrebo po sporazumih o sodelovanju z 
drugimi jurisdikacijami in pogoji za 
odobritev depozitarjev, vključno z oceno, 
ali depozitar lahko zagotovi zadostna 
finančna in profesionalna jamstva za 
učinkovito opravljanje zadevnih nalog 
depozitarja in izpolni obveznosti, ki so 
povezane s temi funkcijami. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi pogojev, pod 
katerimi se odobri prenos funkcij UAIS, in 
pogojev, pod katerimi upravitelja ni več 
mogoče obravnavati kot upravitelja AIS v 
primeru pretiranega prenosa. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi vsebine in oblike 
letnega poročila, ki ga morajo UAIS dati 
na voljo za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter 
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vzvoda, ki jo lahko UAIS uporabi pri 
upravljanju AIS. Namenjeni so določitvi 
podrobne vsebine in načina, kako morajo 
UAIS, ki pridobijo kontrolni vpliv pri 
izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo.
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav.
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

podrobni opredelitvi obveznosti razkritja 
informacij s strani UAIS vlagateljem in 
obveznosti poročanja UAIS pristojnim 
organom kot tudi njihovo pogostnost. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za razkritje, ki se naložijo UAIS, 
zlasti v zvezi s finančnim vzvodom, in 
pogostosti poročanja pristojnim organom 
ter razkritja informacij vlagateljem. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi, 
kdaj se finančni vzvod uporabi 
sistematično. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi načel, ki jih pristojni organi 
uporabijo pri preučevanju omejitev 
finančnega vzvoda. Namenjeni so 
opredelitvi načinov, vsebine in pogostnosti 
izmenjave informacij v zvezi z UAIS med 
pristojnimi organi matične države članice 
UAIS in drugimi pristojnimi organi, kadar 
UAIS posamezno ali skupaj z drugimi 
UAIS lahko vpliva na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so opredelitvi 
postopkov za preverjanja na kraju samem 
in preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe so nujne za uskladitev z osnutki predlogov. “[N]adzor” v členu 17 se spremeni v 
“kontrolo”, da bi pojasnili razliko med zahtevami v zvezi z nadzorom nad KNPVP, ki se ne 
uporabljajo.
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Predlog spremembe 299
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju.
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS.
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki so namenjeni opredelitvi 
meril, ki jih pristojni organi uporabljajo za 
oceno, ali UAIS izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z vodenjem poslov, v zvezi v vrsto 
navzkrižij interesov, ki jih morajo UAIS 
opredeliti, pa tudi v zvezi z razumnimi 
ukrepi, ki jih morajo UAIS sprejeti, kar se 
tiče notranjih in organizacijskih postopkov 
za opredelitev, preprečevanje, 
obvladovanje in razkritje navzkrižij 
interesov. Namenjeni so tudi ugotavljanju, 
kdaj obvladovanja tveganj ni treba ločiti, 
in podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja.  
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za upravljanje likvidnosti te 
direktive in zlasti zahtev za minimalno 
likvidnost AIS. Namenjeni so tudi 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kot 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
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Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kot 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi podrobne vsebine 
in načina, kako morajo UAIS, ki pridobijo 
kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo.
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 

tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so tudi določitvi 
podrobne vsebine in načina, kako morajo 
UAIS, ki pridobijo kontrolni vpliv pri 
izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so tudi opredelitvi načinov, 
vsebine in pogostnosti izmenjave 
informacij v zvezi z UAIS med pristojnimi 
organi matične države članice UAIS in 
drugimi pristojnimi organi, kadar UAIS 
posamezno ali skupaj z drugimi UAIS 
lahko vpliva na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so opredelitvi 
postopkov za preverjanja na kraju samem 
in preiskave.
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enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav.
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb so posledica predhodnih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 300
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki so namenjeni opredelitvi 
meril, ki jih pristojni organi uporabljajo za 
oceno, ali UAIS izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z vodenjem poslov, v zvezi v vrsto 
navzkrižij interesov, ki jih morajo UAIS 
opredeliti, pa tudi v zvezi z razumnimi 
ukrepi, ki jih morajo UAIS sprejeti, kar se 
tiče notranjih in organizacijskih postopkov 
za opredelitev, preprečevanje, 
obvladovanje in razkritje navzkrižij 
interesov. Namenjeni so tudi podrobni 
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morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kor 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 

opredelitvi zahtev za obvladovanje 
tveganja, ki jih UAIS uporabijo kot 
funkcijo tveganj, ki jih UAIS povzroči za 
AIS, ki ga upravlja, kot tudi vse ureditve, 
ki so potrebne za to, da UAIS obvladuje 
določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za upravljanje likvidnosti te 
direktive in zlasti zahtev za minimalno 
likvidnost AIS. Namenjeni so tudi
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati originatorji instrumentov 
vrednostnih papirjev, da ima UAIS 
dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi zahtev, ki 
jih morajo izpolnjevati AIS pri vlaganju v 
takšne instrumente vrednostnih papirjev. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
meril, v skladu s katerimi je cenilca 
mogoče obravnavati kot neodvisnega v 
smislu te direktive. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi pogojev, pod katerimi se odobri 
prenos funkcij UAIS, in pogojev, pod 
katerimi upravitelja ni več mogoče 
obravnavati kot upravitelja AIS v primeru 
pretiranega prenosa. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi vsebine in oblike 
letnega poročila, ki ga morajo AIS dati na 
voljo ter podrobni opredelitvi obveznosti 
razkritja informacij s strani UAIS 
vlagateljem in obveznosti poročanja UAIS 
pristojnim organom kot tudi njihovo 
pogostnost. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi zahtev za razkritje, ki se 
naložijo AIS v zvezi s finančnim vzvodom, 
in pogostosti poročanja pristojnim 
organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so tudi določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko AIS uporabi.  Namenjeni so tudi
določitvi podrobne vsebine in načina, kako 
morajo AIS, ki pridobijo kontrolni vpliv pri 
izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo na 
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vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi podrobne vsebine 
in načina, kako morajo UAIS, ki pridobijo 
kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS 
posamezno ali skupaj z drugimi UAIS 
lahko vpliva na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so opredelitvi 
postopkov za preverjanja na kraju samem 
in preiskave.

borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so tudi opredelitvi vrst omejitev 
ali pogojev, ki se lahko naložijo glede 
trženja AIS poklicnemu vlagatelju v 
matični državi članici UAIS. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
AIS s sedežem v tretji državi ter podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno 
učinkovitega obdavčenja in bonitetno
sodelovanje. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Unije zagotavljajo 
učinkovit dostop na trg, primerljiv z 
dostopom, ki ga Unija zagotavlja UAIS iz 
tretjih držav. Namenjeni so tudi opredelitvi 
načinov, vsebine in pogostnosti izmenjave 
informacij v zvezi z AIS in UAIS med 
Evropskim odborom za sistemska 
tveganja, Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge ter pristojnimi 
organi matične države članice AIS in 
UAIS, kadar AIS in UAIS posamezno ali 
skupaj z drugimi AIS in UAIS lahko 
vplivajo na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so tudi
opredelitvi postopkov za preverjanja na 
kraju samem in preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki so namenjeni opredelitvi 
meril, ki jih pristojni organi uporabljajo za 
oceno, ali UAIS izpolnjujejo obveznosti v 
zvezi z vodenjem poslov, v zvezi v vrsto 
navzkrižij interesov, ki jih morajo UAIS 
opredeliti, pa tudi v zvezi z razumnimi 
ukrepi, ki jih morajo UAIS sprejeti, kar se 
tiče notranjih in organizacijskih postopkov 
za opredelitev, preprečevanje, 
obvladovanje in razkritje navzkrižij 
interesov. Namenjeni so tudi določitvi 
načel, ki jih morajo upoštevati UAIS pri 
svojih politikah in praksah prejemkov.  
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za obvladovanje tveganja, ki jih 
UAIS uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih 
UAIS povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot 
tudi vse ureditve, ki so potrebne za to, da 
UAIS obvladuje določena tveganja, 
povezana s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so morda potrebne za 
zaščito AIS pred pretiranimi 
izpostavljenostmi tveganju. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi zahtev za 
upravljanje likvidnosti te direktive in zlasti 
zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so tudi opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi zahtev, ki 
jih morajo izpolnjevati UAIS pri vlaganju 
v takšne instrumente vrednostnih papirjev. 
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Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kor 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi najvišje ravni 
finančnega vzvoda, ki jo lahko UAIS 
uporabi pri upravljanju AIS. Namenjeni so 
določitvi podrobne vsebine in načina, kako 
morajo UAIS, ki pridobijo kontrolni vpliv 
pri izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo 
na borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 

Namenjeni so tudi določitvi zahtev v zvezi 
z začetnim in tekočim kapitalom UAIS. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
meril, v skladu s katerimi je cenilca 
mogoče obravnavati kot neodvisnega v 
smislu te direktive. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi pogojev, pod katerimi 
se odobri prenos funkcij UAIS, in pogojev, 
pod katerimi upravitelja ni več mogoče 
obravnavati kot upravitelja AIS v primeru 
pretiranega prenosa. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi vsebine in oblike 
letnega poročila, ki ga morajo UAIS dati 
na voljo za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter 
podrobni opredelitvi obveznosti razkritja 
informacij s strani UAIS vlagateljem in 
obveznosti poročanja UAIS pristojnim 
organom kot tudi njihovo pogostnost. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za razkritje, ki se naložijo UAIS v 
zvezi s finančnim vzvodom, in pogostosti 
poročanja pristojnim organom ter razkritja 
informacij vlagateljem. Namenjeni so tudi
določitvi najvišje ravni finančnega vzvoda, 
ki jo lahko UAIS uporabi pri upravljanju 
AIS. Namenjeni so tudi določitvi podrobne 
vsebine in načina, kako morajo UAIS, ki 
pridobijo kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so tudi opredelitvi podrobne 
vsebine izjav, ki jih je treba zagotoviti v 
zvezi s pridobivanjem vrednosti. 
Namenjeni so tudi opredelitvi vrst omejitev 
ali pogojev, ki se lahko naložijo glede 
trženja AIS poklicnemu vlagatelju v 
matični državi članici UAIS. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
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zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno, ali tretje države UAIS iz Unije 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Unija
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so tudi opredelitvi postopkov 
za preverjanja na kraju samem in 
preiskave.

Or. en

Predlog spremembe 302
Marta Andreasen

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov, potrebnih za 
izvajanje te direktive v skladu s členom 
290 Pogodbe, ki določajo postopke, v 
skladu s katerimi lahko UAIS, ki upravljajo 
portfelje AIS, katerih premoženje ne 
presega praga iz te direktive, izvajajo svojo 
pravico, da se jih obravnava kot UAIS v 
skladu s to direktivo. Ti akti so namenjeni
tudi opredelitvi meril, ki jih pristojni 
organi uporabljajo za oceno, ali UAIS 
izpolnjujejo obveznosti v zvezi z vodenjem 
poslov, v zvezi v vrsto navzkrižij interesov, 
ki jih morajo UAIS opredeliti, pa tudi v 
zvezi z razumnimi ukrepi, ki jih morajo 
UAIS sprejeti, kar se tiče notranjih in 
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sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati 
kor neodvisnega v smislu te direktive.
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 

organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za upravljanje likvidnosti te 
direktive in zlasti zahtev za minimalno 
likvidnost AIS. Namenjeni so tudi
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati originatorji instrumentov 
vrednostnih papirjev, da ima UAIS 
dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni tudi opredelitvi zahtev, 
ki jih morajo izpolnjevati UAIS pri 
vlaganju v takšne instrumente vrednostnih 
papirjev. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so tudi določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so tudi določitvi podrobne 
vsebine in načina, kako morajo UAIS, ki 
pridobijo kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
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lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi podrobne vsebine 
in načina, kako morajo UAIS, ki pridobijo 
kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost
zagotavlja UAIS iz tretjih držav.
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so tudi opredelitvi vrst omejitev 
ali pogojev, ki se lahko naložijo glede 
trženja AIS poklicnemu vlagatelju v 
matični državi članici UAIS. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno, ali tretje države UAIS iz Unije 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Unija
zagotavlja UAIS iz tretjih držav.
Namenjeni so tudi opredelitvi načinov, 
vsebine in pogostnosti izmenjave 
informacij v zvezi z UAIS med pristojnimi 
organi matične države članice UAIS in 
drugimi pristojnimi organi, kadar UAIS 
posamezno ali skupaj z drugimi UAIS 
lahko vpliva na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so tudi
opredelitvi postopkov za preverjanja na 
kraju samem in preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Vrednotenja že opravijo neodvisni strokovnjaki, če je to potrebno glede na okoliščine. 
Zahteva po stoodstotnem neodvisnem vrednotenju bo povečala stroške skladov in zmanjšala 
donose vlagateljem.
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Predlog spremembe 303
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te 
direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 

(27) Komisija mora biti pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, zlasti tistih, ki so
potrebni za izvajanje te direktive. V zvezi s 
tem mora imeti Komisija možnost, da 
sprejme akte, ki določajo postopke, v 
skladu s katerimi lahko UAIS, ki upravljajo 
portfelje AIS, katerih premoženje ne 
presega praga iz te direktive, izvajajo svojo 
pravico, da se jih obravnava kot UAIS v 
skladu s to direktivo. Ti akti so namenjeni
tudi opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
zahtev za upravljanje likvidnosti te 
direktive in zlasti zahtev za minimalno 
likvidnost AIS. Namenjeni so tudi
opredelitvi zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati originatorji instrumentov 
vrednostnih papirjev, da ima UAIS 
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Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so tudi 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kor 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi najvišje ravni 
finančnega vzvoda, ki jo lahko UAIS 
uporabi pri upravljanju AIS. Namenjeni so 
določitvi podrobne vsebine in načina, kako 
morajo UAIS, ki pridobijo kontrolni vpliv 
pri izdajatelju in v podjetjih, ki ne kotirajo 
na borzi, izpolniti obveznosti razkrivanja 
informacij do izdajateljev, podjetij, ki ne 
kotirajo na borzi, do zadevnih delničarjev 
in predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 
AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 

dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni tudi opredelitvi zahtev, 
ki jih morajo izpolnjevati UAIS pri 
vlaganju v takšne instrumente vrednostnih 
papirjev. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi meril, v skladu s katerimi je 
cenilca mogoče obravnavati kot 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so tudi določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so tudi določitvi podrobne 
vsebine in načina, kako morajo UAIS, ki 
pridobijo kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so tudi opredelitvi vrst omejitev 
ali pogojev, ki se lahko naložijo glede 
trženja AIS poklicnemu vlagatelju v 
matični državi članici UAIS. Namenjeni so 
tudi podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
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zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so tudi
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno, ali tretje države UAIS iz Unije 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Unija
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so tudi opredelitvi načinov, 
vsebine in pogostnosti izmenjave 
informacij v zvezi z UAIS med pristojnimi 
organi matične države članice UAIS in 
drugimi pristojnimi organi, kadar UAIS 
posamezno ali skupaj z drugimi UAIS 
lahko vpliva na stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in pravilno 
delovanje trgov. Namenjeni so tudi
opredelitvi postopkov za preverjanja na 
kraju samem in preiskave. Namenjeni so 
tudi ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja skladov v določeni tretji 
državi enakovredni tistim, ki veljajo v 
Uniji, če ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so tudi ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. 
Namenjeni so tudi ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 
nadzoru nad UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
tudi ugotavljanju, ali določena tretja 
država zagotavlja učinkovit dostop na trg 
UAIS iz Unije , ki je primerljiv z 
dostopom, ki ga Unija zagotavlja UAIS iz 
tretjih držav. Namenjeni so tudi podrobni 
opredelitvi modelov za priglasitev in 
potrditev ter podrobni opredelitvi postopka 
za izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

Če se celotna vsebina člena ohrani, bo besedilo ustrezalo novemu postopku komitologije.
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Predlog spremembe 304
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Da bi zagotovili enake konkurenčne 
pogoje med UAIS, kreditnimi institucijami 
in drugimi udeleženci na trgu, bi morala 
Komisija pregledati Direktivo 2009/.../ES , 
da bi uvedla zahteve glede zadržanja in 
kakovosti za KNPVP, kadar ti vlagajo v 
listinjene proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede zadržanja in kakovosti pri listinjenih proizvodih bi morale veljati tudi za 
KNPVP, da bi preprečili različne konkurenčne pogoje. 

Predlog spremembe 305
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepi, ki 
ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 navedenega sklepa. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
pri čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 

črtano
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državi enakovredna tej direktivi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 
nadzoru UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
ugotavljanju, ali določena tretja država 
UAIS iz Skupnosti zagotavlja učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 
podrobni opredelitvi postopka za 
izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije.

Predlog spremembe 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepi, ki 
ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 navedenega sklepa. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
pri čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. 

(28) Ker so ti akti splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu s
postopkom iz člena 290 Pogodbe. Ukrepi, 
ki ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 Sklepa 1999/468/ES. Ti ukrepi so 
namenjeni podrobni opredelitvi modelov 
za priglasitev in potrditev ter podrobni 
opredelitvi postopka za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.
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Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 
nadzoru UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
ugotavljanju, ali določena tretja država 
UAIS iz Skupnosti zagotavlja učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 
podrobni opredelitvi postopka za 
izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlaganimi spremembami v zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe 307
Syed Kamall

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepi, ki 
ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 navedenega sklepa. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
pri čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 

(28) Ker so ti akti splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu s
postopkom iz člena 290 Pogodbe. Ukrepi, 
ki ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 Sklepa 1999/468/ES.  Ti ukrepi so 
namenjeni podrobni opredelitvi modelov 
za priglasitev in potrditev ter podrobni 
opredelitvi postopka za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.



PE439.111v02-00 146/148 AM\804881SL.doc

SL

zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 
nadzoru UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
ugotavljanju, ali določena tretja država 
UAIS iz Skupnosti zagotavlja učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 
podrobni opredelitvi postopka za 
izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb so posledica predhodnih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 308
Pascal Canfin

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepi, ki 
ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 navedenega sklepa. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
pri čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi.
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 

(28) Ker so ti akti splošnega obsega in so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu s
postopkom iz člena 290 Pogodbe. Ukrepi, 
ki ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 Sklepa 1999/468/ES. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Uniji, pri 
čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so tudi ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. 
Namenjeni so tudi podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 
podrobni opredelitvi postopka za 
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nadzoru UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
ugotavljanju, ali določena tretja država 
UAIS iz Skupnosti zagotavlja učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 
podrobni opredelitvi postopka za 
izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ker ciljev predlaganega ukrepa, in 
sicer zagotovitve visoke ravni zaščite 
potrošnikov in vlagateljev z določitvijo 
skupnega okvira za dovoljenje in nadzor 
UAIS, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, kot to dokazujejo 
pomanjkljivosti obstoječih nacionalnih 
ureditev in nadzora teh akterjev, in ker se 
ta cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, 
lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za dosego navedenih ciljev –

(29) Ker ciljev te direktive, in sicer 
zagotovitve visoke ravni zaščite 
potrošnikov in vlagateljev z določitvijo 
skupnega okvira za dovoljenje in nadzor 
UAIS, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, kot to dokazujejo 
pomanjkljivosti obstoječih nacionalnih 
ureditev in nadzora teh akterjev, in ker se 
ta cilj lažje doseže na ravni Unije, Unija
pooblasti Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge, da ta deluje kot agencija 
za zaščito vlagateljev, ki bo certificirala 
nove finančne proizvode in spremljala 
razvoj. V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenih ciljev –

Or. en
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Obrazložitev

Agencija za zaščito vlagateljev je nujno potrebna na evropski ravni, in sicer da se pred 
začetkom trgovanja finančni proizvodi certificirajo in razvrstijo v različne kategorije glede na 
tveganje. To vlogo bi moral imeti Evropski organ za vrednostne papirje in trge.


