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Pozměňovací návrh 508
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Kapitola II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POVOLOVÁNÍ SPRÁVCŮ AIF netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 509
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žádný 
správce AIF, na něhož se vztahuje tato 
směrnice, nevykonával správu žádného 
AIF ani nenabízel jeho akcie nebo 
podílové jednotky bez předchozího 
povolení.

1. Členské státy zajistí, aby žádný AIF 
nebyl nabízen investorům v Unii bez 
předchozího povolení. Nebude umožněno, 
aby AIF, které nejsou povoleny v souladu 
s touto směrnicí, byly nabízeny investorům 
v Unii.

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, 
není dovoleno vykonávat správu AIF 
nebo nabízet jejich podílové jednotky 
nebo akcie na území Společenství. 

Or. en
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Odůvodnění

Všechny AIF, které přijímají finanční prostředky od evropských investorů, musí být touto 
směrnicí pokryty.

Pozměňovací návrh 510
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žádný 
správce AIF, na něhož se vztahuje tato 
směrnice, nevykonával správu žádného 
AIF ani nenabízel jeho akcie nebo 
podílové jednotky bez předchozího 
povolení.

1. Členské státy zajistí, aby žádný správce 
AIF, na něhož se vztahuje tato směrnice, 
nevykonával správu žádného AIF bez 
předchozího povolení.

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, 
není dovoleno vykonávat správu AIF 
nebo nabízet jejich podílové jednotky 
nebo akcie na území Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření). Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez 
ohledu na jeho právní strukturu. Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře 
fondů, například skutečnost, že některé fondy se spravují samy, zatímco jiné jmenují vnějšího 
správce. V případě, že AIF nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto 
správcem AIF samotný.
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Pozměňovací návrh 511
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žádný 
správce AIF, na něhož se vztahuje tato 
směrnice, nevykonával správu žádného 
AIF ani nenabízel jeho akcie nebo 
podílové jednotky bez předchozího 
povolení.

1. Členské státy zajistí, aby žádný správce 
AIF, na něhož se vztahuje tato směrnice, 
nevykonával správu žádného AIF bez 
předchozího povolení.

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, 
není dovoleno vykonávat správu AIF 
nebo nabízet jejich podílové jednotky 
nebo akcie na území Společenství.

Členské státy jsou povinny vyžadovat, aby 
bylo dovoleno vykonávat správu AIF 
pouze subjektům, které jsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, s výjimkou 
pověření správcem AIF podle článku 18 
této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření).

Pozměňovací návrh 512
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, 
není dovoleno vykonávat správu AIF 
nebo nabízet jejich podílové jednotky 

vypouští se
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nebo akcie na území Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem obsaženým v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví. Domníváme se, že je velmi důležité zajistit, aby správcům, na něž se směrnice 
nevztahuje (zejména správcům AIF usazeným mimo Společenství), nebylo zakázáno nabízet 
svůj AIF v rámci Společenství na základě soukromého umisťování.

Pozměňovací návrh 513
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, 
není dovoleno vykonávat správu AIF 
nebo nabízet jejich podílové jednotky 
nebo akcie na území Společenství. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF nebo nabízet 
jejich podílové jednotky nebo akcie na 

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům AIF 
usazeným v Unii, na něž se tato směrnice 
nevztahuje, kteří nejsou povoleni podle 
vnitrostátního práva členského státu, není 
dovoleno vykonávat správu AIF.
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území Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité povolit, aby v některých případech AIF mohly přímo nabízet akcie nebo podílové 
jednotky AIF. Je zcela přiměřené požadovat, aby pro povolení tohoto nabízení byl jmenován 
správce AIF v EU, avšak aby v případě, že AIF jmenuje třetí osobu, aby plnila úlohu správce 
AIF, nebylo nezbytné požadovat, aby ve všech případech mohl nabízet akcie nebo podílové 
jednotky pouze povolený správce AIF.

Pozměňovací návrh 515
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF nebo nabízet 
jejich podílové jednotky nebo akcie na 
území Společenství. 

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům AIF, 
na něž se tato směrnice nevztahuje, kteří 
nejsou povoleni podle vnitrostátního práva 
členského státu, není dovoleno vykonávat 
správu AIF nebo nabízet jejich podílové 
jednotky nebo akcie na území Unie, ledaže 
tato směrnice výslovně stanoví něco 
jiného.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je umožnit výjimky, jako jsou výjimky stanovené v článku 35 (ve znění pozměňovacího 
návrhu č. 34 pana Hökmarka), a jasně tak stanovit, že mohou existovat výjimky z paušálního 
omezení v článku 4.
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Pozměňovací návrh 516
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF nebo nabízet 
jejich podílové jednotky nebo akcie na 
území Společenství. 

Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům AIF, 
na něž se tato směrnice nevztahuje, kteří 
nejsou povoleni podle vnitrostátního práva 
členského státu, není dovoleno vykonávat 
správu AIF nebo nabízet jejich podílové 
jednotky nebo akcie na území Unie, 
s výjimkou existence pověření ze strany 
správce AIF podle článku 18 této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s právem Společenství (MIFID a SKIPCP), pokud jde o ustanovení 
týkající se pověřování.

Pozměňovací návrh 517
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF nesmí vykonávat jiné 
činnosti než správu AIF a individuální 
správu portfolií a investiční poradenství, 
pokud jde o nástroje uvedené v příloze I 
oddílu C směrnice 2004/39/ES. Členské 
státy mohou správci AIF povolit, aby 
poskytoval rovněž některé služby 
administrativní činnosti a obchodování 
uvedené v příloze této směrnice jako 
vedlejší služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF může požádat o povolení 
podle této směrnice nabízet v Unii 
v souladu s touto směrnicí AIF, které byly 
založeny před uplynutím lhůty pro 
provedení této směrnice, pokud poskytne 
příslušným orgánům informace uvedené 
v článcích 31 a 33 a investorům 
informace uvedené v článku 20.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vložit do této směrnice ustanovení na ochranu předchozího stavu a poskytnout 
správcům AIFM, a zejména jejich investorům, dostatek času, aby se přizpůsobili novým 
opatřením, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 519
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za účelem zajištění souladu s 
požadavky této směrnice neudělí příslušný 
orgán AIF povolení, aby se stal správcem 
AIF, pokud ředitelé nebo členové řídícího 
orgánu AIF nebudou mít dostatečně 
dobré jméno a zkušenosti ohledně druhu 
obchodní činnosti, který AIF provozuje.

Or. en
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Odůvodnění

Zajišťuje, aby AIF měl dostatečné zázemí pro provádění požadavků směrnice. Tento 
požadavek je založen na požadavku, který se uplatní na fondy SKIPCP s vlastní správou.

Pozměňovací návrh 520
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správci AIF mohou mít povolení k 
výkonu správy všech nebo některých 
druhů AIF.

vypouští se

Správce AIF může být držitelem povolení 
podle této směrnice a současně mít 
povolení pro správcovskou nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/…/ES 
[směrnice o SKIPCP].

Or. en

Odůvodnění

Zachování tohoto odstavce není vzhledem k předchozím pozměňovacím návrhům odůvodněné.

Pozměňovací návrh 521
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF může být držitelem 
povolení podle této směrnice a současně 
mít povolení pro správcovskou nebo 
investiční společnost podle směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP].

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření). Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez 
ohledu na jeho právní strukturu. Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře 
fondů, například skutečnost, že některé fondy se spravují samy, zatímco jiné jmenují vnějšího 
správce. V případě, že AIF nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto 
správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 522
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF může být držitelem 
povolení podle této směrnice a současně 
mít povolení pro správcovskou nebo 
investiční společnost podle směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP].

Pokud je správce AIF držitelem povolení 
podle této směrnice, nebo správcovská
nebo investiční společnost držitelem
povolení podle směrnice 2009/65/ES, 
povolí příslušné orgány, aby správce podle 
směrnice 2009/65/ES nebo správcovská 
nebo investiční společnost podle této 
směrnice splnili odpovídající dodatečné 
požadavky na povolení. Příslušné orgány 
za tímto účelem požádají pouze o 
informace, které nebyly předloženy pro 
účely původního povolení, za 
předpokladu, že se tyto informace 
nezměnily.

Or. en

Odůvodnění

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. To 
avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors it is therefore appropriate to 
enable those firms which are either already managing UCITS or AIF to apply for 
authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating that they meet any 
additional requirements conferred by the Directives governing this additional activity rather 
than requiring them to seek complete new authorisation.
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Pozměňovací návrh 523
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF může být držitelem povolení 
podle této směrnice a současně mít 
povolení pro správcovskou nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/…/ES 
[směrnice o SKIPCP].

Pokud je správce AIF držitelem povolení 
podle této směrnice, nebo správcovská
nebo investiční společnost držitelem 
povolení podle směrnice 2009/65/ES, 
povolí příslušné orgány, aby správce podle 
směrnice 2009/65/ES nebo správcovská 
nebo investiční společnost podle této 
směrnice splnili odpovídající dodatečné 
požadavky na povolení.
Příslušné orgány za tímto účelem požádají 
pouze o informace, které nebyly 
předloženy pro účely původního povolení, 
za předpokladu, že se tyto informace 
nezměnily.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo ukládání nepřiměřených nákladů správcům AIF a orgánům dohledu, je třeba 
umožnit podnikům, které již spravují SKIPCP nebo AIF, aby při žádosti o povolení spravovat 
oba druhy fondů pouze prokázaly, že splňují dodatečné požadavky stanovené směrnicí, jíž se 
řídí tato dodatečná činnost, aby nemusely žádat o celé nové povolení.

Pozměňovací návrh 524
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě správcovských služeb mohou 
členské státy povolit správcům AIF 
poskytování investičního poradenství jako 
vedlejší služby. Tato činnost musí 
představovat menší část obratu správce 
AIF.
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Or. en

Pozměňovací návrh 525
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 4 až 8 se nepoužijí na průmyslové 
holdingové společnosti, s jejichž akciemi 
se obchoduje na regulovaném trhu EU, 
pokud drží akcie ve svých dceřiných 
společnostech nebo sdružených podnicích 
pro účely provádění strategie průmyslové 
obchodní činnosti, a jež nejsou vytvořeny 
s hlavním cílem generovat zisky 
investorům prostřednictvím vyplácení 
investic v průběhu stanoveného časového 
rámce.

Or. en

Odůvodnění

Průmyslové holdingové společnosti kótované na burze jsou regulovány směrnicí o 
prospektech a transparentnosti, jakož i vnitrostátníi právními předpisy o obchodních 
společnostech, burzovními pravidly a dalšími vnitrostátními předpisy. Zajišťuje to 
dostatečnou transparentnost pro investory, regulační orgány a společnost celkově. 
Ustanovení článků 4 až 8 nejsou relevantní a vhodné pro tento druh společností.

Pozměňovací návrh 526
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správcovská nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/65/ES se 
považuje za povolenou také pro účely této 
směrnice, a je jí dovoleno spravovat 
podniky kolektivního investování 
regulované vnitrostátním právem, na něž 
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se nevztahuje směrnice 2009/65/ES.
Při správě AIF se musí správcovská nebo 
investiční společnost podle směrnice 
2009/65/ES řídit ustanoveními této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správcovská nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/65/ES se 
považuje za povolenou také pro účely této 
směrnice, a je jí dovoleno spravovat 
podniky kolektivního investování 
regulované vnitrostátním právem, na něž 
se nevztahuje směrnice 2009/65/ES. 
Při správě AIF se musí správcovská nebo 
investiční společnost podle směrnice 
2009/65/ES řídit ustanoveními této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu s SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření). Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez 
ohledu na jeho právní strukturu. Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře 
fondů, například skutečnost, že některé fondy se spravují samy, zatímco jiné jmenují vnějšího 
správce. V případě, že AIF nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto 
správcem AIF samotný.
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Pozměňovací návrh 528
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen článek 18, zajistí 
členské státy, aby měl každý AIF spadající 
do oblasti působnosti této směrnice 
jediného správce AIF odpovědného za 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu s SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření). Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez 
ohledu na jeho právní strukturu. Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře 
fondů, například skutečnost, že některé fondy se spravují samy, zatímco jiné jmenují vnějšího 
správce. V případě, že AIF nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto 
správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 529
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen článek 18, zajistí 
členské státy, aby měl každý AIF spadající 
do oblasti působnosti této směrnice 
jediného správce AIF odpovědného za 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez ohledu na jeho 
právní strukturu.
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Pozměňovací návrh 530
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen článek 18, zajistí 
členské státy, aby měl každý AIF spadající 
do oblasti působnosti této směrnice 
jediného správce AIF odpovědného za 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 531
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen článek 18, zajistí 
členské státy, aby měl každý AIF spadající 
do oblasti působnosti této směrnice 
jediného správce AIF odpovědného za 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez ohledu na jeho 
právní strukturu.
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Pozměňovací návrh 532
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen článek 18, zajistí 
členské státy, aby měl každý AIF spadající 
do oblasti působnosti této směrnice 
jediného správce AIF odpovědného za 
dodržování požadavků této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez ohledu na jeho 
právní strukturu.

Pozměňovací návrh 533
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Jako správce AIF by měl být pro 
příslušný AIF stanoven pouze jeden 
právní subjekt, a tento subjekt by měl být 
odpovědný za dodržování požadavků 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pro vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 534
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. V závislosti na právní formě se mohou 
AIF spravovat samy, nebo mohou 
jmenovat vnějšího správce.
Nestanovil-li AIF vnějšího správce 
jakožto správce AIF, je správcem AIF 
tento AIF samotný.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu s SKIPCP. Měla by být jasně uvedena zásada, že subjektům, které nejsou 
povoleny jako správci AIFM, by nemělo být dovoleno vykonávat správu AIF (s výjimkou na 
základě pověření). Z důvodu právní jistoty by každý AIF měl mít pouze jednoho správce, bez 
ohledu na jeho právní strukturu. Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře 
fondů, například skutečnost, že některé fondy se spravují samy, zatímco jiné ustanovují 
vnějšího správce. V případě, že AIF nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být 
tímto správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 535
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. V závislosti na právní formě se mohou 
AIF spravovat samy, nebo mohou 
jmenovat vnějšího správce. Nestanovil-li 
AIF vnějšího správce jakožto správce 
AIF, je správcem AIF tento AIF samotný.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře fondů, například skutečnost, že 



AM\804981CS.doc 19/137 PE439.125v01-00

CS

některé fondy se spravují samy, zatímco jiné ustanovují vnějšího správce. V případě, že AIF 
nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 536
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. V závislosti na právní formě se mohou 
AIF spravovat samy, nebo mohou 
jmenovat vnějšího správce.
Nestanovil-li AIF vnějšího správce 
jakožto správce AIF, je správcem AIF 
tento AIF samotný.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře fondů, například skutečnost, že 
některé fondy se spravují samy, zatímco jiné ustanovují vnějšího správce. V případě, že AIF 
nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 537
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. V závislosti na právní formě se mohou 
AIF spravovat samy, nebo mohou 
jmenovat vnějšího správce.
Nestanovil-li AIF vnějšího správce 
jakožto správce AIF, je správcem AIF 
tento AIF samotný.

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice by měla zohlednit stávající rozdíly ve struktuře fondů, například skutečnost, že 
některé fondy se spravují samy, zatímco jiné ustanovují vnějšího správce. V případě, že AIF 
nestanoví vnějšího správce jakožto správce AIF, musí být tímto správcem AIF samotný.

Pozměňovací návrh 538
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Členské státy mohou povolit, aby se 
AIF stal správcem AIF. Každý AIF však 
může mít pouze jednoho správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Potvrzuje, že členské státy mohou, avšak nejsou povinny, povolit AIF, aby vystupoval jako 
správce AIF. Pro zajištění jasné odpovědnosti v oblasti regulace by však měl být povolen 
pouze jeden správce AIF.

Pozměňovací návrh 539
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f. Správcem AIF je:
(a) vnější správce, který je právnickou 
osobou jmenovanou AIF nebo za AIF 
(jmenovaný správce AIF) a který je na 
základě svého jmenování odpovědný za 
správu celého portfolia AIF; nebo
(b) v případě, že právní úprava, podle níž 
je AIF vytvořen, vyžaduje, aby měl AIF 
řídící orgán odpovědný za správu AIF, a 
pokud se tento řídící orgán rozhodne 
nestanovit vnějšího správce jakožto 
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správce AIF, může být jako správce AIF 
povolen AIF samotný.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zohlednit strukturu AIF, která je tvořena jako obchodní společnost podle 
právní úpravy členského státu v oblasti společností a která ze zákona vyžaduje vytvoření 
představenstva jakožto svého řídícího orgánu, jako v případě investičních společností, 
přičemž členové tohoto představenstva by měli být voleni akcionáři AIF v souladu s 
povinnostmi při správě svěřeného majetku. Veškeré konflikty je možné vyřešit, pokud AIF sám 
může být povolen jako správce AIF.

Pozměňovací návrh 540
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Povolené činnosti

1. Členské státy požadují, aby žádný 
jmenovaný vnější správce AIF nevyvíjel 
jinou činnost než správu jednoho či více 
AIF v souladu s touto směrnicí, s 
výjimkou administrativní činnosti a 
obchodování, jak je uvedeno v příloze II 
směrnice 2009/65/ES, činností spojených 
s podkladovými aktivy AIF nebo s emisí a 
vyplácením podílových jednotek nebo 
akcií v AIF, nebo další správy SKIPCP na 
základě povolení podle směrnice 
2009/65/ES a služeb v souladu s čl. 6 
odst. 2 směrnice 2009/65/ES, pro níž byl 
správce AIF povolen.
2. Členské státy zajistí, aby žádný AIF s 
vlastní správou, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nevyvíjel jiné činnosti, než 
vnitřní správcovské činnosti uvedené v 
příloze II směrnice 2009/65/ES, s 
výjimkou nabízení tohoto AIF a činností 
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spojených s podkladovými aktivy tohoto 
AIF nebo s otázkou emisí a vyplácení 
podílových jednotek nebo akcií v AIF.
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy povolit, aby jmenovaný vnější 
správce AIF poskytoval kromě činností 
uvedených v odstavci 1 následující služby:
(a) správu jednotlivých investičních 
portfolií, včetně portfolií penzijních fondů 
a institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění v souladu s čl. 19 odst. 1 
směrnice 2003/41/ES, s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření od 
investorů;
(b) vedlejší služby:
(i) přijímání a předávání objednávek 
týkajících se AIF;
(ii) úschova a správa v souvislosti s AIF, 
včetně souvisejících služeb, jako je správa 
hotovostního zajištění;
(iii) investiční poradenství týkající se 
jednoho nebo více nástrojů uvedených 
v příloze I, oddílu C směrnice 2004/39/ES.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP a MiFID.

Pozměňovací návrh 541
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Povolené činnosti

1. Členské státy požadují, aby žádný 
jmenovaný vnější správce AIF nevyvíjel 
jinou činnost než správu jednoho či více 
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AIF v souladu s touto směrnicí, s 
výjimkou činností uvedených v bodech 2 a 
3 přílohy, činností spojených 
s podkladovými aktivy AIF nebo s emisí a 
vyplácením podílových jednotek nebo 
akcií v AIF, nebo další správy SKIPCP na 
základě povolení podle směrnice 
2009/65/ES a služeb v souladu s čl. 6 
odst. 2 směrnice 2009/65/ES, pro níž byl 
správce AIF povolen.
2. Členské státy požadují, aby žádný AIF s 
vlastní správou, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nevyvíjel jiné činnosti než 
činnosti vnitřní správy uvedené v bodech 
2 a 3 přílohy a činnosti spojené 
s podkladovými aktivy tohoto AIF nebo 
s emisí a vyplácením podílových jednotek 
nebo akcií v AIF
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy povolit, aby jmenovaný vnější 
správce AIF poskytoval kromě činností 
uvedených v odstavci 1 následující služby:
(a) správu jednotlivých investičních 
portfolií a činností spojených 
s podkladovými aktivy těchto portfolií, 
včetně portfolií penzijních fondů a 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění v souladu s čl. 19 odst. 1 
směrnice 2003/41/ES, s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření od 
investorů; a
b) jako vedlejší služby:
(i) přijímání a předávání objednávek 
týkajících se AIF;
(ii) investiční poradenství týkající se 
jednoho nebo více nástrojů uvedených 
v příloze I, oddílu C směrnice 2004/39/ES;
(iii) úschova a správa v souvislosti s AIF, 
včetně souvisejících služeb, jako je správa 
hotovostního zajištění.
4. Správce AIF není podlé této směrnice 
oprávněn poskytovat pouze služby 
uvedené v odstavci 3 nebo poskytovat 
vedlejší služby bez povolení pro služby 
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uvedené v odst. 3 písm. a) nebo poskytovat 
pouze činnosti uvedené v bodech 2 a 3 
přílohy.
5. Čl. 2 odst. 2 a články 12, 13 a 19 
směrnice 2004/39/ES se použijí na 
poskytování služeb uvedených v odstavci 3 
tohoto článku ze strany správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Definice správcovských činností a vedlejších služeb, jež může správce AIF vykonávat. 
Omezení správcovských služeb na hlavní služby kolektivní správy portfolií (v příloze) v 
souladu se směrnicí o SKIPCP, jakož i na vedlejší služby (individuální správa portfolií a 
některé pomocné služby) je velmi důležité, aby se zabránilo střetům zájmů mezi činnostmi při 
správě svěřeného majetku souvisejícími se správou investic a jinými činnostmi (bankovními, 
pojišťovacími atd.).

Pozměňovací návrh 542
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Povolené činnosti

 1. Členské státy požadují, aby žádný 
jmenovaný vnější správce AIF nevyvíjel 
jinou činnost než správu jednoho či více 
AIF v souladu s touto směrnicí, s 
výjimkou činností uvedených v bodech 2 a 
3 přílohy, činností spojených 
s podkladovými aktivy AIF nebo s emisí a 
vyplácením podílových jednotek nebo 
akcií v AIF, nebo další správy SKIPCP na 
základě povolení podle směrnice 
2009/65/ES a služeb v souladu s čl. 6 
odst. 2 směrnice 2009/65/ES, pro níž byl 
správce AIF povolen.
2. Členské státy požadují, aby žádný AIF s 
vlastní správou, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nevyvíjel jiné činnosti než 
činnosti vnitřní správy uvedené v bodech 
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2 a 3 přílohy a činnosti spojené 
s podkladovými aktivy tohoto AIF nebo 
s emisí a vyplácením podílových jednotek 
nebo akcií v AIF
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy povolit, aby jmenovaný vnější 
správce AIF poskytoval kromě činností 
uvedených v odstavci 1 následující služby:
(a) správu jednotlivých investičních 
portfolií a činností spojených 
s podkladovými aktivy těchto portfolií, 
včetně portfolií penzijních fondů a 
institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění v souladu s čl. 19 odst. 1 
směrnice 2003/41/ES, s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření od 
investorů; a
b) jako vedlejší služby:
(i) přijímání a předávání objednávek 
týkajících se AIF;
(ii) investiční poradenství týkající se 
jednoho nebo více nástrojů uvedených 
v příloze I, oddílu C směrnice 2004/39/ES;
(iii) úschova a správa v souvislosti s AIF, 
včetně souvisejících služeb, jako je správa 
hotovostního zajištění.
4. Správce AIF není podlé této směrnice 
oprávněn poskytovat pouze služby 
uvedené v odstavci 3 nebo poskytovat 
vedlejší služby bez povolení pro služby 
uvedené v odst. 3 písm. a) nebo poskytovat 
pouze činnosti uvedené v bodech 2 a 3 
přílohy.
5. Čl. 2 odst. 2 a články 12, 13 a 19 
směrnice 2004/39/ES se použijí na 
poskytování služeb uvedených v odstavci 3 
tohoto článku ze strany správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Omezení správcovských služeb na hlavní služby kolektivní správy portfolií (v příloze) v 
souladu se směrnicí SKIPCP, jakož i na vedlejší služby (individuální správa portfolií a 
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některé pomocné služby) je velmi důležité, aby se zabránilo střetům zájmů mezi činnostmi při 
správě svěřeného majetku souvisejícími se správou investic a jinými činnostmi (bankovními, 
pojišťovacími atd.), zejména pokud subjekty jako úvěrové instituce, pojišťovací společnosti 
atd. již nejsou vyloučeny z oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 543
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Činnosti správce AIF

1. Členské státy požadují, aby žádný 
jmenovaný vnější správce AIF nevyvíjel 
jinou činnost než správu jednoho či více 
AIF v souladu s touto směrnicí, s 
výjimkou činností uvedených v bodech 2 a 
3 přílohy této směrnice, činností 
spojených s podkladovými aktivy AIF 
nebo s emisí a vyplácením podílových 
jednotek nebo akcií v AIF, nebo další 
správy SKIPCP na základě povolení podle 
směrnice 2009/65/ES a služeb v souladu s 
čl. 6 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, pro níž 
byl správce AIF povolen.
2. Členské státy požadují, aby žádný AIF s 
vlastní správou, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, nevyvíjel jiné činnosti než 
činnosti vnitřní správy uvedené v bodech 
2 a 3 přílohy a činnosti spojené 
s podkladovými aktivy tohoto AIF a 
s emisí a vyplácením podílových jednotek 
nebo akcií v AIF
3. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy povolit, aby jmenovaný vnější 
správce AIF poskytoval kromě správy 
jednoho či více AIF následující služby:
(a) správu jednotlivých investičních 
portfolií, včetně portfolií penzijních fondů 
a institucí zaměstnaneckého penzijního 
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pojištění v souladu s čl. 19 odst. 1 
směrnice 2003/41/ES, s prostorem pro 
vlastní uvážení v rámci pověření od 
investorů;
b) jako vedlejší služby:
(i) investiční poradenství;
(ii) úschovu a správu v souvislosti s 
podílovým jednotkami subjektů 
kolektivního investování.
4. Správce AIF není podlé této směrnice 
oprávněn poskytovat pouze služby 
uvedené v odstavci 3 nebo poskytovat 
pouze činnosti uvedené v bodech 2 a 3 
přílohy I této směrnice.
5. Čl. 2 odst. 2 a články 12, 13 a 19 
směrnice 2004/39/ES se použijí na 
poskytování služeb uvedených v odstavci 3 
tohoto článku ze strany správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Definice správcovských činností a vedlejších služeb, jež může správce AIF vykonávat. 
Omezení správcovských služeb na hlavní služby kolektivní správy portfolií (v článku 3d a 
příloze) v souladu se směrnicí SKIPCP, jakož i na vedlejší služby uvedené v článku 4a (nový) 
(individuální správa portfolií a některé pomocné služby) je velmi důležité, aby se zabránilo 
střetům zájmů mezi činnostmi při správě svěřeného majetku souvisejícími se správou investic 
a jinými činnostmi (bankovními, pojišťovacími atd.).

Pozměňovací návrh 544
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení udělí příslušné orgány 
hostitelského členského státu, v němž má 
AIF v úmyslu nabízet se investorům. 
Povolení vydané příslušným orgánem 
hostitelského členského státu nebude 
platné pro nabízení AIF v žádném jiném 
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členském státě.
Povolení platná pro všechny členské státy 
uděluje ESMA. O tato povolení nemohou 
požádat AIF, které nemají domicil v EU. 

Správce AIF, který žádá o povolení, 
předloží příslušným orgánům členského 
státu, v němž má své sídlo, tyto informace:

AIF, který žádá o povolení, předloží 
příslušným orgánům členského státu, v 
němž má své sídlo, tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Evropský pas musí vystavovat evropská agentura, aby se zabránilo regulační arbitráži mezi 
členskými státy. Hostitelský členský stát by měl mít možnost nepovolit, aby byl AIF ze třetí 
země nabízen jeho tuzemským investorům.

Pozměňovací návrh 545
Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, který žádá o povolení, 
předloží příslušným orgánům členského 
státu, v němž má své sídlo, tyto informace:

1. Správce AIF, který žádá o povolení, 
předloží příslušným orgánům členského 
státu, v němž má své sídlo, nebo, pokud 
správce AIF není usazen v Unii, 
příslušnému orgánu členského státu, v 
němž má v úmyslu vyvíjet nejaktivnější 
obchodní činnost AIF, jíž spravuje, tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, který žádá o povolení, 
předloží příslušným orgánům členského 

Členské státy mohou požadovat, aby 
správce AIF, který žádá o povolení, 
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státu, v němž má své sídlo, tyto informace: předložil příslušným orgánům domovského 
členského státu tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 547
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) informace o osobách, jež skutečně řídí 
obchodní činnost správce AIF;

Or. en

Odůvodnění

Tato informace je zásadní a měla by být vložena.

Pozměňovací návrh 548
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků správce AIF s kvalifikovanou 
účastí, ať přímých či nepřímých a 
fyzických nebo právnických osob, a výši 
jednotlivých účastí; 

a) údaje o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků správce AIF s kvalifikovanou 
účastí, ať přímých či nepřímých a 
fyzických nebo právnických osob, a výši 
jednotlivých účastí v době žádosti o 
povolení; toto písmeno se nepoužije na 
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AIF s vlastní správou; 

Or. en

Odůvodnění

Tato povinnost by se neměla použít na fondy s vlastní správou.

Pozměňovací návrh 549
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků správce AIF s kvalifikovanou 
účastí, ať přímých či nepřímých a 
fyzických nebo právnických osob, a výši 
jednotlivých účastí;

a) údaje o osobách, jež skutečně řídí 
obchodní činnost správce AIF, a 
o totožnosti akcionářů nebo podílníků 
správce AIF s kvalifikovanou účastí, ať 
přímých či nepřímých a fyzických nebo 
právnických osob, a výši jednotlivých 
účastí;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 550
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. aa (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) informace o totožnosti správce AIF;

Or. en
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Odůvodnění

Stejně jako u povolení AIF je potřeba uvést informace o správci AIF.

Pozměňovací návrh 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plán činnosti včetně informace, jak 
správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII;

b) plán činnosti včetně informace, jak 
správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII, a uvedení členských států, 
v nichž má správce AIF v úmyslu nabízet 
AIF, jejž spravuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plán činnosti včetně informace, jak 
správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII;

b) plán činnosti, jenž stanoví organizační 
strukturu správce AIF, včetně informace, 
jak správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
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na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 553
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plán činnosti včetně informace, jak 
správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII;

b) plán činnosti včetně informace, jak AIF 
a jeho správce zamýšlejí splnit povinnosti 
podle kapitoly III, IV, případně kapitoly V, 
VI a VII;

Or. en

Odůvodnění

Jednotnost s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 554
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podrobnou charakteristiku AIF, které 
zamýšlí spravovat, včetně uvedení 
členských států nebo třetích zemí, na 
jejichž území mají domicil;

c) charakteristiku investičních strategií 
včetně politiky správce AIF, pokud jde o 
využití pákového efektu, a rizikových 
profilů, a jiné charakteristiky AIF, které 
spravuje nebo zamýšlí spravovat, včetně 
uvedení členských států nebo třetích zemí, 
v nichž jsou nebo by měly být usazeny;
ca) informace o domicilu podkladových 
fondů, pokud je AIF fond fondů;
cb) informace o domicilu veškerých 
master fondů;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
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vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 555
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podrobnou charakteristiku AIF, které 
zamýšlí spravovat, včetně uvedení 
členských států nebo třetích zemí, na 
jejichž území mají domicil;

c) podrobnou charakteristiku AIF, včetně 
uvedení členských států nebo třetích zemí, 
na jejichž území mají domicil;

Or. en

Odůvodnění

Povolení, které se použije pro AIF.

Pozměňovací návrh 556
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statut fondu nebo zakládací dokumenty 
každého AIF, který správce AIF zamýšlí 
spravovat;

d) statut fondu nebo zakládací dokumenty;

Or. en

Odůvodnění

Povolení, které se použije pro AIF.
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Pozměňovací návrh 557
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statut fondu nebo zakládací dokumenty 
každého AIF, který správce AIF zamýšlí 
spravovat;

d) statut fondu nebo zakládací dokumenty 
každého AIF, který správce AIF spravuje;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 558
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) statut fondu nebo zakládací 
dokumenty každého AIF, který správce 
AIF zamýšlí spravovat, pokud jsou již k 
dispozici;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 559
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření přijatá pro účely pověření třetí 
strany výkonem úkolů správy podle článku 
18, případně článku 35;

e) opatření přijatá pro účely pověření třetí 
strany výkonem úkolů správy podle článku 
18, pokud jsou již k dispozici;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 560
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření přijatá pro účely pověření třetí 
strany výkonem úkolů správy podle článku 
18, případně článku 35;

e) opatření přijatá pro účely pověření třetí 
strany výkonem úkolů správy podle článku 
18;

Or. en
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Pozměňovací návrh 561
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá pro účely úschovy aktiv 
AIF, případně opatření přijatá podle 
článku 38;

f) případná opatření přijatá pro účely 
úschovy aktiv AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá pro účely úschovy aktiv 
AIF, případně opatření přijatá podle 
článku 38;

f) opatření přijatá pro účely úschovy aktiv 
AIF, jsou-li již k dispozici;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 563
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) všechny další informace uvedené v čl. 
20 odst. 1.

g) všechny další informace uvedené v čl. 
20 odst. 1 pro každý AIF, který správce 
AIF spravuje nebo zamýšlí spravovat, 
jsou-li již k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Pro účinný dohled a sledování systémových rizik je zapotřebí mechanismu, jímž by se 
vyjasnily a účinně organizovaly výměny informací mezi členskými státy a evropskými orgány; 
orgán ESMA by získal pravomoci, jež by mu umožnily přijímat relevantní informace, 
zasahovat na průběžném i ad hoc principu vůči vnitrostátním orgánům a správcům fondů, 
přijímat právně závazné technické normy pro zjišťování a řešení rizik pro integritu a stabilitu 
na finančních trzích, včetně systémových rizik vyplývajících z nadměrného pákového efektu.

Pozměňovací návrh 564
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pokud AIF žádá o povolení jako 
správce AIF, jména ředitelů nebo členů 
řídícího orgánu AIF a podrobné 
informace o jejich profilu a zkušenostech 
ve vztahu k obchodní činnosti AIF.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má být AIF uděleno povolení jakožto správci AIF, poskytne tento pozměňovací návrh 
příslušnému orgánu informace, jež mu umožní zajistit, aby ředitelé nebo členové řídícího 
orgánu mohli vykonávat povinnosti uložené směrnicí.
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Pozměňovací návrh 565
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) pokud AIF s vlastní správou žádá o 
povolení jako správce AIF, jména členů 
řídícího orgánu AIF a podrobné 
informace o jejich profilu a zkušenostech 
ve vztahu k druhu obchodní činnosti, jíž 
se AIF zabývá.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění nezbytné vzhledem ke struktuře fondu.

Pozměňovací návrh 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) informace o historii správce AIF a, 
pokud je správce AIF právnickou osobou, 
informace o profesním životopisu 
zákonných zástupců, ředitelů a klíčových 
zaměstnanců správce AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 567
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li AIF uděleno povolení jako správci 
AIF a akcie nebo podílové jednotky AIF 
jsou obchodovány na veřejných trzích, 
není AIF povinen poskytnout informace 
uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. a), avšak měl 
by poskytnout podrobné informace o tom, 
na jakých trzích je s podílovými 
jednotkami a akciemi obchodováno, a kde 
je možné provést kontrolu registru akcií.

Or. en

Odůvodnění

U AIF, jejichž akcie nebo podílové jednotky jsou obchodovány na veřejných trzích, by měly 
informace požadované v čl. 5 odst. 1 písm. a) omezenou hodnotu a velmi rychle by zastaraly, 
neboť obchodování s akciemi by neustále probíhalo. Pozměňovací návrh by příslušným 
orgánům poskytl více užitečných informací a zajistil účinný dohled.

Pozměňovací návrh 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF musí mít ústředí v témže 
členském státě jako své sídlo.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Koordinovaný postup se zavádí na ochranu investorů z členských států, v nichž budou fondy 
nabízeny. Konečné rozhodnutí je na domovském členském státě, avšak hostitelské členské 
státy jsou konzultovány a mají kdykoli přístup k veškerým relevantním informacím.
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Pozměňovací návrh 569
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF musí mít ústředí v témže 
členském státě jako své sídlo.

Správce AIF musí být usazen v témže 
členském státě, v jakém má své sídlo.

Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF z nečlenských států EU, 1) kteří jsou fyzicky přítomni v členském státu 
EU a 2) kteří jsou registrováni regulačním orgánem členského státu EU, by mělo být v rámci 
směrnice nakládáno stejně jako se správci AIF a AIF EU.

Pozměňovací návrh 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace poskytnuté příslušnému 
orgánu na základě odstavce 1, jakož i 
jejich veškeré změny či doplnění, oznámí 
tento orgán neprodleně členskému státu, v 
němž správce AIF zamýšlí nabízet AIF, 
který spravuje, a neprodleně je předloží 
Evropskému výboru regulátorů trhů s 
cennými papíry (CESR). CESR vytvoří a 
provozuje zvláštní databázi pro tyto účely, 
k níž budou mít přístup příslušné orgány 
všech členských států.

Or. en

Odůvodnění

Koordinovaný postup se zavádí na ochranu investorů z členských států, v nichž budou fondy 
nabízeny. Konečné rozhodnutí je na domovském členském státě, avšak hostitelské členské 
státy jsou konzultovány a mají kdykoli přístup k veškerým relevantním informacím.



AM\804981CS.doc 41/137 PE439.125v01-00

CS

Pozměňovací návrh 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány členských států, 
v nichž správce AIF zamýšlí nabízet AIF, 
který spravuje, jsou oprávněny ve lhůtě 
šesti měsíců od přijetí oznámení:
a) požadovat od příslušného orgánu, u 
něhož správce AIF podal svou žádost, 
jakékoli dodatečné informace týkající se 
žádajícího správce AIF, které je tento 
příslušný orgán oprávněn požadovat;
b) poskytnout informace příslušnému 
orgánu, u něhož správce AIF podal svou 
žádost;
c) podat jakoukoli námitku proti povolení 
žadatele a obdržet od příslušného orgánu, 
u něhož správce AIF podal svou žádost, 
podrobnou odpověď na tyto námitky.

Or. en

Odůvodnění

Koordinovaný postup se zavádí na ochranu investorů z členských států, v nichž budou fondy 
nabízeny. Konečné rozhodnutí je na domovském členském státě, avšak hostitelské členské 
státy jsou konzultovány a mají kdykoli přístup k veškerým relevantním informacím.

Pozměňovací návrh 572
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Centrální registr
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1. Orgán ESMA vede centrální veřejný 
registr obsahující o každém AIF a každém 
správci AIF tyto údaje:
a) identifikátor;
b) název každého AIF a každého správce 
AIF;
c) příslušný orgán dohledu pro správce 
AIF.
2. Pro každý AIF registr uvádí: 
a) odpovědného správce AIF;
b) depozitáře;
c) oceňovatele.
3. Registr se zveřejňuje elektronickou 
formou a bude veřejně přístupný 
prostřednictvím internetu. Zahájení 
komerčního provozu AIF bude záviset na 
registraci a bude přípustné po jejím 
provedení. 

Or. en

Odůvodnění

Mnoho orgánů dohledu by uvítalo centrální registr na evropské úrovni, neboť by usnadnil 
indentifikaci AIF a správců AIF ze strany investorů a vnitrostátních orgánů dohledu. Posílil 
by přeshraniční transparentnost, vyhledávání dokumentů předložených pro povolení AIF a 
určování potenciálních souvisejících rizik v portfoliích různých AIF.

Pozměňovací návrh 573
Bernd Lange

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Centrální registr

1. Orgán ESMA vede centrální veřejný 
registr obsahující o každém AIF a každém 
správci AIF tyto údaje:
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a) identifikátor,
b) název každého AIF a každého správce 
AIF,
c) příslušný orgán dohledu pro správce 
AIF.
2. Pro každý AIF registr obsahuje: 
a) odpovědného správce AIF,
b) depozitáře,
c) oceňovatele.
3. Registr se zveřejňuje elektronickou 
formou a bude veřejně přístupný 
prostřednictvím internetu. Zahájení 
komerčního provozu AIF bude záviset na 
registraci a bude přípustné po jejím 
provedení.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho orgánů dohledu by uvítalo centrální registr na evropské úrovni, neboť by usnadnil 
indentifikaci AIF a správců AIF ze strany investorů a vnitrostátních orgánů dohledu. Posílil 
by přeshraniční transparentnost, vyhledávání dokumentů předložených pro povolení AIF a 
určování potenciálních souvisejících rizik v portfoliích různých AIF.

Pozměňovací návrh 574
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského členského 
státu udělí povolení, pouze pokud jsou 
přesvědčeny, že správce AIF bude 
schopen splnit podmínky této směrnice.

1. Příslušné orgány udělí povolení, pouze 
pokud jsou přesvědčeny, že AIF a jeho 
správce budou schopni splnit podmínky 
této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrh vymezil dotčené příslušné orgány a oblast působnosti povolení.
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Pozměňovací návrh 575
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského členského 
státu udělí povolení, pouze pokud jsou 
přesvědčeny, že správce AIF bude schopen 
splnit podmínky této směrnice.

1. Příslušné orgány domovského členského 
státu udělí povolení vystupovat jako 
správce AIF, pouze pokud jsou 
přesvědčeny, že správce AIF bude schopen 
splnit podmínky této směrnice. Statut 
fondu či jiné nástroje uvedené v čl. 5 odst. 
1 písm. d) nepodléhají povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského členského 
státu udělí povolení, pouze pokud jsou 
přesvědčeny, že správce AIF bude schopen 
splnit podmínky této směrnice.

1. Příslušné orgány domovského členského 
státu udělí povolení, pouze pokud jsou 
přesvědčeny, že správce AIF bude schopen 
splnit podmínky této směrnice, a po 
zohlednění veškerých námitek přijatých
v souladu s čl. 5 odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nastanou-li potíže, mohou konzultovat 
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orgán ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl být konzultován ve složitých případech s 
cílem zajistit rovné příležitosti a účinné provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 578
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení je platné ve všech členských 
státech.

Pouze povolení, jež udělil orgán ESMA 
AIF s domicilem v Unii, je platné ve všech 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrh vymezil dotčené příslušné orgány a oblast působnosti povolení.

Pozměňovací návrh 579
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány domovského členského 
státu odmítnou udělit povolení v případě, 
kdy jim v účinném výkonu funkce dohledu 
brání jakékoli z těchto okolností:

2. Příslušné orgány odmítnou udělit 
povolení v případě, kdy jim v účinném 
výkonu funkce dohledu brání jakékoli z 
těchto okolností:

Or. en

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrhy vymezovaly dotčené příslušné orgány.
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Pozměňovací návrh 580
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení obsahuje opatření pro účely 
pověření třetí strany, které správce AIF 
přijal a uvedl v žádosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na povolení pověření třetí strany by byl nepřiměřený pro správce AIF a nemělo by 
to žádný hmatatelný přínos pro dosažení cílů této směrnice. Pro další podrobnosti viz 
odůvodnění k navrhovaným pozměňovacím návrhům k článku 18.

Pozměňovací návrh 581
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povolení obsahuje opatření pro účely 
pověření třetí strany, které správce AIF 
přijal a uvedl v žádosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s právem Společenství (MIFID a SKIPCP), pokud jde o ustanovení 
týkající se pověřování.
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Pozměňovací návrh 582
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány domovského členského 
státu mohou rozsah povolení omezit, 
především pokud jde o druh AIF, který 
správce AIF může spravovat, a pokud jde 
o opatření pro účely pověření.

Příslušné orgány mohou rozsah povolení 
omezit, především pokud jde o opatření pro 
účely pověření.

Or. en

Odůvodnění

Povolení, které se použije pro AIF.

Pozměňovací návrh 583
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost se věnuje klasifikaci 
rizika AIF, k jehož správě získal povolení 
správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Fondy mají různý rizikový potenciál, který závisí na investiční strategii. Tržně neutrální fond 
je nutné posuzovat odlišně než například tradiční („long-only“) fondy, které vzhledem k tomu, 
že se jedná o jednosměrný model, podporují vznik bubliny.
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Pozměňovací návrh 584
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány do dvou měsíců od
podání úplné žádosti žadatele informují, 
zda povolení bylo či nebylo uděleno.

4. Příslušné orgány do dvou měsíců od 
podání úplné žádosti žadatele písemně 
informují, zda povolení bylo či nebylo 
uděleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zamítnutí žádosti nebo stanovení omezení 
musí být vždy zdůvodněno.

Zamítnutí žádosti nebo stanovení omezení 
musí být vždy zdůvodněno. V případě, že 
příslušné orgány žadatele neinformují, 
bude to považováno za neposkytnutí 
odpovědi zamítnutí povolení bez 
odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správce AIF může zahájit výkon správy 
na území domovského členského státu
ihned po udělení povolení.

5. Správce AIF může zahájit přijímání 
finančních prostředků od investorů ihned 
po udělení povolení.
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Pozměňovací návrh 587
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zvláštní podmínky pro udílení povolení 

AIF s domicilem ve třetích zemích
1. Pokud je AIF, který je správcem AIF 
žádajícího o povolení, usazen v Unii, bude 
správce AIF odpovědný za plnění 
požadavků této směrnice ze strany AIF s 
domicilem v třetích zemích, jako kdyby 
AIF měl domicil v Unii.
2. Jsou-li AIF i jeho správce, kterým je 
AIF, usazeny v třetí zemi, může být 
povolení uděleno pouze tehdy, pokud AIF 
i správce AIF splní následující požadavky 
směrnice:
a) kapitola III, s výjimkou článků 12 a 13, 
pokud AIF nevyvíjí činnost na finančních 
trzích Společenství;
b) kapitola IV;
c) kapitola V, s výjimkou případů, kdy 
AIF nepůsobí na finančních trzích Unie a 
nenakupuje v Unii společnosti, jež nejsou 
kótované na burze.
Splnění požadavků této směrnice musí být 
schváleno hloubkovou kontrolou 
provedenou jednou či více osobami, jež 
zákon opravňuje ke kontrole účetnictví v 
souladu se směrnicí 2006/43/ES. Povolení 
budou udělena příslušnými orgány na 
základě zprávy o této kontrole, jež bude 
každoročně opětovně vypracovávána.
3. Udělení povolení vyžaduje, aby byl AIF 
usazen v zemi nebo v oblasti působnosti 
právního řádu, které v plném rozsahu 
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provádějí výměnu informací pro daňové 
účely s členským státem v souladu 
s mezinárodně dohodnutou normou 
uvedenou v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních.
4. Udělení povolení vyžaduje, aby byl AIF 
usazen v zemi, která zajišťuje účinnou 
výměnu informací týkajících se 
obezřetnostních otázek s orgánem ESMA.
5. Pokud má AIF domicil ve třetí zemi, 
mohou příslušné orgány prodloužit lhůtu 
uvedenou v čl. 6 odst. 4, je-li to nezbytné k 
ověření, zda jsou splněny podmínky podle 
této směrnice.
6. Má-li AIF domicil ve třetí zemi, mohou 
příslušné orgány členského státu, v němž 
AIF požádal o povolení, ukládat 
doplňující požadavky, pokud to bude 
považovat za nezbytné pro ochranu svých 
investorů.
7. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež dále upřesní obsah požadovaného 
postupu hloubkové kontroly a obsah 
účinné výměny informací v oblasti 
obezřetnostních otázek.

Or. en

Odůvodnění

AIF ze třetích zemí mohou získat přístup na evropský trh, jakmile splní požadavky směrnice 
týkající se ochrany investorů.

Pozměňovací návrh 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a 
Postup a podmínky registrace 
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nesystémově důležitých správců AIF
1. Nesystémové důležitý správce AIF 
poskytne příslušným orgánům svého 
domovského členského státu při registraci 
informace uvedené v čl. 5 písm. -a) až a), 
c) a g), jakož i následující informace:
a) program činnosti, včetně informací o 
tom, jak správce AIF zamýšlí splnit své 
povinnosti v rámci kapitoly IV;
b) organizační struktura správce AIF.
2. Příslušné orgány registraci potvrdí 
ihned po předložení všech informací 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je zachytit systémová rizika. Aby se minimalizovaly vedlejší 
škody způsobené jedním univerzálním přístupem, měly by mít menší správci AIF pouze 
povinnost registrace a splnění požadavků na průhlednost podle článků 19 až 21.

Pozměňovací návrh 589
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu o všech 
změnách údajů, které uvedl v původní 
žádosti a které mohou podstatným 
způsobem ovlivnit podmínky, za nichž 
bylo povolení uděleno, především o 
změnách investiční strategie a politiky 
jakéhokoli jím spravovaného AIF, o 
změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, jakož i o identifikačních 
údajích každého dalšího AIF, který 
zamýšlí spravovat, a to před provedením 
těchto změn.

Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu o všech 
zásadních změnách podmínek, za nichž 
bylo povolení uděleno, především o 
zásadních změnách programu činnosti 
správce AIF, investiční strategie a politiky 
jakéhokoli jím spravovaného AIF a o 
změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, a to před provedením 
těchto změn.
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Or. en

Odůvodnění

Žádosti o investice profesionálních investorů často podléhají rychlým změnám. Je nutné, aby 
se správce AIF mohl neprodleně náležitě přizpůsobit. Pokud by takové změny podléhaly 
přezkumu příslušného orgánu ve lhůtě jednoho měsíce, měla by následná zpoždění nepříznivý 
dopad na správce AIF v rámci jeho konkurenčního prostředí.

Pozměňovací návrh 590
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu o všech 
změnách údajů, které uvedl v původní 
žádosti a které mohou podstatným 
způsobem ovlivnit podmínky, za nichž 
bylo povolení uděleno, především o 
změnách investiční strategie a politiky 
jakéhokoli jím spravovaného AIF, o 
změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, jakož i o identifikačních 
údajích každého dalšího AIF, který 
zamýšlí spravovat, a to před provedením 
těchto změn.

Správce AIF uvědomí příslušné orgány o 
všech změnách údajů, které uvedl v 
původní žádosti a které mohou podstatným 
způsobem ovlivnit podmínky, za nichž 
bylo AIF uděleno povolení, především o 
změnách investiční strategie a politiky, o 
změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, a to před provedením 
těchto změn.

Or. en

Odůvodnění

Povolení, které se použije pro AIF.
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Pozměňovací návrh 591
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě AIF s vlastní správou, jejíž 
akcie jsou přijímány k obchodování na 
regulovaném trhu, budou muset být 
informace o změnách týkajících se 
akcionářů správce AIF s kvalifikovanou 
účastí oznámeny příslušným orgánům 
před provedením těchto změn pouze tehdy, 
pokud tito akcionáři jsou zastoupeni v 
představenstvu AIF nebo o to žádají, nebo 
pokud jinak vykonávají kontrolu nebo 
mají vliv na představenstvo nebo řídící 
orgán AIF nebo o to usilují.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo zbytečným překážkám obchodování a investování akcií AIF, jeví se jako 
žádoucí, aby byla omezena nutnost předchozího oznamování orgánům dohledu na situace, 
kdy změny v kvalifikovaných účastech ovlivní nebo mohou ovlivnit složení představenstva, 
změnit kontrolu AIF (např. jako v případě převzetí) nebo vést k jakémukoli jinému 
nerozhodujícímu vlivu představenstva nebo řídícího orgánu AIF (např. jako v případě 
aktivistického zajišťovacího fondu nebo akcionáře, který řídící orgán AIF zapojuje do 
ovlivňování své strategie nebo rozhodnutí). 

Pozměňovací návrh 592
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány do jednoho měsíce od 
obdržení tohoto sdělení uvedené změny 
schválí, zamítnou nebo stanoví omezení.

Pokud příslušné orgány rozhodnou o 
stanovení omezení nebo zamítnutí těchto 
změn, oznámí to do jednoho měsíce od 
obdržení tohoto sdělení správci AIF.
Neprojeví-li příslušné orgány v lhůtě pro 
posouzení nesouhlas s těmito změnami, 
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mohou být provedeny.

Or. en

Odůvodnění

Žádosti o investice profesionálních investorů často podléhají rychlým změnám. Je nutné, aby 
se správce AIF mohl neprodleně náležitě přizpůsobit. Pokud by takové změny podléhaly 
přezkumu příslušného orgánu ve lhůtě jednoho měsíce, měla by následná zpoždění nepříznivý 
dopad na správce AIF v rámci jeho konkurenčního prostředí.

Pozměňovací návrh 593
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud změny 
představují pouze změny v investičních 
strategiích a politikách AIF řízeného 
správcem AIF, který byl nabízen pouze 
profesionálním investorům. Správce AIF 
tyto změny vhodným způsobem oznámí 
příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Žádosti o investice profesionálních investorů často podléhají rychlým změnám. Je nutné, aby 
se správce AIF mohl neprodleně náležitě přizpůsobit. Pokud by takové změny podléhaly 
přezkumu příslušného orgánu ve lhůtě jednoho měsíce, měla by následná zpoždění nepříznivý 
dopad na správce AIF v rámci jeho konkurenčního prostředí.
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Pozměňovací návrh 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě AIF s vlastní správou, jejíž 
akcie jsou přijímány k obchodování na 
regulovaném trhu, budou muset být 
informace o změnách týkajících se 
akcionářů správce AIF s kvalifikovanou 
účastí oznámeny příslušným orgánům 
před provedením těchto změn pouze tehdy, 
pokud tito akcionáři jsou zastoupeni v 
představenstvu AIF nebo o to žádají, nebo 
pokud jinak vykonávají kontrolu nebo 
mají vliv na představenstvo nebo řídící 
orgán AIF nebo o to usilují.

Or. en

Odůvodnění

Je-li AIF kótován a obchodován na regulovaných trzích, může obchodování na běžném trhu 
vést k příležitostným nebo častým změnám v účastech převyšujících 10 % kapitálu nebo
hlasovacích práv AIF. 

Aby se zabránilo zbytečným překážkám obchodování a investování akcií AIF, jeví se jako 
žádoucí, aby byla omezena nutnost předchozího oznamování orgánům dohledu na situace, 
kdy změny v kvalifikovaných účastech ovlivní nebo mohou ovlivnit složení představenstva, 
změnit kontrolu AIF nebo vést k jakémukoli jinému nerozhodujícímu vlivu představenstva 
nebo řídícího orgánu AIF.

Pozměňovací návrh 595
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní kritéria hodnocení 
podstatných změn podmínek, za nichž 
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bylo povolení uděleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán může odejmout povolení 
vydané správci AIF, pokud tento správce:

Příslušný orgán může odejmout povolení 
vydané AIF, pokud tento AIF:

Or. en

Odůvodnění

Povolení, které se použije pro AIF.

Pozměňovací návrh 597
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Příslušné orgány informují orgán ESMA 
každé čtvrtletí a jednotnou formou o 
udělených a neudělených povoleních a o 
uplatňování článků 6, 7 a 8 této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy musí obdržet veškeré informace relevantní pro 
statistické a monitorovací účely, aby tak zajistil rovné podmínky a účinné provádění této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 598
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Kapitola 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 2a
Povinnosti správce AIF spravující 

portfolia AIF, jež nevyužívají pákový efekt 
a jejichž spravovaná aktiva činí méně než 

1 miliardu EUR
Článek 8a
Působnost

Tento oddíl se použije na správce AIF, jež 
spravují portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nepřevyšují prahovou hodnotu 
1 000 milionů EUR, pokud se portfolio 
AIF skládá z AIF, které nevyužívají 
pákový efekt, a žádná práva na jejich 
vyplacení nejsou uplatnitelná v prvních 
pěti letech po zřízení každého AIF.

Článek 8b
Požadavek na povolení

1 Členské státy zajistí, aby žádný správce 
AIF, na něhož se vztahuje tato směrnice, 
nevykonával správu žádného AIF ani 
nenabízel jeho akcie nebo podílové 
jednotky bez předchozího povolení.
Subjektům, které nejsou povoleny v 
souladu s touto směrnicí, a správcům 
AIF, na něž se tato směrnice nevztahuje, 
kteří nejsou povoleni podle vnitrostátního 
práva členského státu, není dovoleno 
vykonávat správu AIF v rámci Unie.
Podnikům, jež nejsou povoleny podle:
a) kapitoly II nebo kapitoly VII této 
směrnice;
b) směrnice 2004/39/ES; nebo 
c) směrnice 2006/48/ES 
není povoleno nabízet akcie nebo podílové 
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jednotky AIF investorům v Unii, pokud 
jakákoli osoba může nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF investorům 
v členském státě v souladu s vnitrostátním 
právem tohoto členského státu.
2. Správci AIF mohou mít povolení k 
výkonu správy všech nebo některých 
druhů AIF.
Správce AIF může být držitelem povolení 
podle této směrnice a současně mít 
povolení pro správcovskou nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/65/ES.

Článek 8c
Postup udělování povolení

Správce AIF, který žádá o povolení, 
předloží příslušným orgánům členského 
státu, v němž má své sídlo, tyto informace:
a) údaje o totožnosti akcionářů nebo 
podílníků správce AIF s kvalifikovanou 
účastí, ať přímých či nepřímých a 
fyzických nebo právnických osob, a výši 
jednotlivých účastí;
b) plán činnosti včetně informace, jak 
správce AIF zamýšlí splnit povinnosti 
podle příslušných ustanovení kapitoly III, 
IV, V, VI a VII;
c) informace o druzích AIF, který zamýšlí 
řídit;
d) případné informace o opatřeních 
přijatých pro účely pověření třetí strany 
výkonem rozhodujících nebo důležitých 
úkolů správy podle článku 18, případně 
článku 35;
e) informace o opatřeních přijatých pro 
účely úschovy aktiv AIF.
Správce AIF musí mít ústředí v témže 
členském státě jako své sídlo.

Článek 8d
Podmínky pro udělení povolení

1. Příslušné orgány domovského 
členského státu udělí povolení, pouze 
pokud jsou přesvědčeny, že správce AIF 
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bude schopen splnit podmínky této 
směrnice.
Povolení je platné ve všech členských 
státech.
2. Příslušné orgány domovského 
členského státu odmítnou udělit povolení 
v případě, kdy jim v účinném výkonu 
funkce dohledu brání jakékoli z těchto 
okolností:
a) právní a správní předpisy třetí země 
vztahující se na jednu nebo více fyzických 
či právnických osob, s nimiž je správce 
AIF úzce propojen ve smyslu čl. 4 bodu 31 
směrnice 2004/39/ES;
b) překážky spojené s prosazováním těchto 
právních a správních předpisů.
3. Příslušné orgány domovského 
členského státu mohou rozsah povolení 
omezit, především pokud jde o druh AIF, 
který správce AIF může spravovat.
4. Příslušné orgány do dvou měsíců od 
podání úplné žádosti žadatele informují, 
zda povolení bylo či nebylo uděleno.
Zamítnutí žádosti nebo stanovení omezení 
musí být vždy zdůvodněno.
5. Správce AIF může zahájit výkon správy 
na území domovského členského státu 
ihned po udělení povolení.

Článek 8e
Dodatečná oznámení a změny v rozsahu 

povolení
Správce AIF uvědomí příslušné orgány 
domovského členského státu o všech 
změnách údajů, které uvedl v původní 
žádosti a které mohou podstatným 
způsobem ovlivnit podmínky, za nichž 
bylo povolení uděleno, především o 
zásadních změnách investiční strategie a 
politiky jakéhokoli jím spravovaného AIF, 
o změnách statutu nebo zakládacích 
dokumentů AIF, jakož i o identifikačních 
údajích každého dalšího AIF, který 
zamýšlí spravovat, a to do 30 dnů od 
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provedení těchto změn.
Pokud by navrhovaná změna byla v
rozporu s omezením rozsahu povolení 
správce AIF uděleného příslušnými 
orgány domovského členského státu 
správce AIF, vyrozumí tento správce tyto 
příslušné orgány před jejím provedením a 
tyto příslušné orgány tyto změny ve lhůtě 
jednoho měsíce od přijetí oznámení 
schválí, omezí nebo zamítnou.

Článek 8f
Odnětí povolení

Příslušný orgán může odejmout povolení 
vydané správci AIF, pokud tento správce:
(1) získal povolení na základě 
nepravdivého prohlášení nebo pomocí 
jakýchkoli jiných protiprávních 
prostředků;
(2) nadále již nesplňuje podmínky, za 
nichž bylo povolení vydáno;
(3) závažným způsobem nebo systematicky 
porušil ustanovení provádějící tuto 
směrnici.
Před odnětím takového povolení příslušné 
orgány zváží zájmy investorů v AIF a 
usilují o přijetí nebo usnadnění vhodných 
opatření pro následnou správu AIF 
v souladu s jeho podmínkami.

Článek 8g
Obecné zásady

1. Členské státy zajistí, aby správci AIF 
mohli vykonávat správu AIF, jež mají 
domicil nebo jež jsou usazeny na území 
Společenství, pouze pokud trvale splňují 
ustanovení této směrnice.
Správce AIF:
a) při výkonu svých činností jedná čestně, 
poctivě a s náležitou odborností, péčí a 
opatrností;
b) jedná v nejlepším zájmu jím 
spravovaného AIF a v zájmu investorů 
AIF (společně v souladu se zakládacími 
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dokumenty AIF);
c) jedná v souladu s právními a správními 
předpisy, které se týkají integrity trhu; a
d) zajistí poctivé zacházení se všemi 
investory AIF.
Žádný investor nesmí obdržet zvláštní 
výhody, ledaže o tom budou informováni 
všichni investoři.
2. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti podle 
odstavce 1, jež jsou vhodná a přiměřená, 
při zohlednění různé velikosti, zdrojů, 
složitosti, povahy, investic, investičních 
strategií a technik, struktur a investorů 
různých druhů správců AIF.

Článek 8h
Střety zájmů

1. Členské státy vyžadují, aby správci AIF 
přijali veškerá přiměřená opatření ke 
zjištění střetů zájmů mezi nimi, včetně 
jejich řídících pracovníků, zaměstnanců 
nebo jakékoli osoby se správcem přímo či 
nepřímo spojené kontrolou, a investory 
AIF, které spravují, nebo mezi dvěma 
investory, které vzniknou v průběhu 
výkonu správy jednoho nebo více AIF.
Správci AIF udržují a uplatňují účinná 
organizační a administrativní opatření, 
aby mohli podniknout veškeré přiměřené 
kroky k tomu, aby střety zájmů 
nežádoucím způsobem neovlivnily zájmy 
AIF a jeho investorů.
Správce v případě potřeby a přiměřeně s 
ohledem na povahu, rozsah a složitost své 
obchodní činnosti oddělí v rámci vlastního 
provozního systému úkoly a povinnosti, 
které je možno považovat za vzájemně 
neslučitelné. Správci AIF posoudí, zda 
podmínky provozování jejich činnosti 
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mohou vyvolat jiné podstatné střety 
zájmů, a sdělí je investorům AIF.
2. Pokud organizační opatření přijatá 
správcem AIF k řízení střetů zájmů 
nejsou dostatečná k tomu, aby s 
přiměřenou jistotou zajistila, že rizika 
poškození zájmů investorů budou 
odvrácena, správce AIF jasně sdělí 
obecnou povahu nebo zdroje možných 
střetů zájmů investorům předtím, než 
provede obchod jejich jménem, a přijme 
vhodné politiky a postupy.

Článek 8i
Počáteční a průběžná výše kapitálu

Kapitál správce AIF činí nejméně 50 000 
EUR.
Bez ohledu na výši požadavků 
stanovených v prvním pododstavci nesmí 
kapitál správce AIF, který není správcem 
AIF, který spravuje pouze AIF, jenž:
a) nevyužívají pákový efekt; a
b) nemají práva na vyplacení uplatnitelná
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF
činit méně než vyžaduje článek 21 
směrnice 2006/49/ES. Požadovaný kapitál 
však nesmí překročit 1 000 000 EUR.
Pro účely druhého pododstavce se za 
portfolia správce AIF považují:
a) jakákoli portfolia AIF, která správce 
AIF spravuje, včetně AIF, v jejichž 
případě správce AIF pověřil výkonem 
jednoho nebo více úkolů jinou osobu 
podle článku 18, avšak s výjimkou 
portfolií, jež spravuje na základě pověření.

Článek 8j
Výroční zpráva

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
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orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě, 
kdy jsou vyžadovány informace od třetích 
stran (jako je audit jakýchkoli 
podkladových investic AIF), nejpozději 
šest měsíců po skončení účetního období.
2. Výroční zpráva obsahuje alespoň 
následující informace:
a) rozvahu nebo výkaz majetku a závazků;
b) výkaz nákladů a výnosů v účetním 
období;
c) zprávu o činnosti v účetním období.
3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou připraveny v souladu s účetními 
standardy a zásadami stanovenými 
příslušnými stanovami AIF nebo 
zakládacími dokumenty a auditovány 
jednou nebo více osobami zmocněnými 
zákonem pro provádění auditu účtů podle
směrnice 2006/43/ES. Zpráva auditora 
včetně případných výhrad se v plném 
znění přetiskuje ve výroční zprávě.
4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež dále upřesní obsah a formát 
výroční zprávy. Tyto akty jsou vhodné, 
přiměřené a přizpůsobené druhu správce 
AIF, na nějž se použijí, a AIF, kterého se 
zpráva týká, při zohlednění různé 
velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů různých druhů 
správců AIF a AIF, které tito správci 
spravují.

Článek 8k
Informační povinnost k investorům

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, pokud se týkají 
dotčených AIF, jakož i jejich případné 
změny:
a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
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všech druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;
b) popis postupů, kterými může AIF 
změnit investiční strategii nebo investiční 
politiku nebo obojí;
c) popis právních důsledků smluvního 
vztahu uzavřeného za účelem investice, 
včetně informace o soudní příslušnosti, 
rozhodném právu a existenci či 
neexistenci právních nástrojů 
upravujících uznání a výkon soudních 
rozhodnutí na území, kde má fond 
domicil;
d) totožnost případného stávajícího nebo 
navrženého depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných stávajících nebo 
navrhovaných rozhodujících nebo 
důležitých subjektů, které AIF poskytují 
služby, a popis jejich povinností, jakož i 
práv investorů v případě selhání;
e) popis případného rozhodujícího nebo 
důležitého pověření třetí osoby výkonem 
správy a totožnost třetí osoby, jež byla 
výkonem pověřena;
f) popis postupu oceňování AIF, případně 
modelů oceňování aktiv,
včetně metod používaných k oceňování 
těžko ocenitelných aktiv;
g) pokud má AIF uplatnitelná práva na 
vyplacení, popis řízení likvidního rizika 
AIF včetně práv na vyplacení za běžných 
a mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;
h) popis všech poplatků, výdajů a
nákladů, které přímo či nepřímo hradí 
investoři;
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i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, popis těchto zvláštních výhod a 
informaci, jestli existuje jakákoli spojitost 
mezi správcem AIF a tímto investorem;
j) poslední výroční zpráva, pokud taková 
zpráva ohledně AIF existuje;
k) potvrzení, že správce AIF buď splňuje 
kapitálové požadavky podle článku 14, 
nebo má pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu povolání na 
náležité úrovni, jíž je možno na trhu 
rozumně dosáhnout; a
l) případné prohlášení, že správce AIF 
nedosahuje prahové hodnoty stanovené v 
čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo se na něj z 
jiných důvodů nevztahují veškerá 
ustanovení této směrnice.
2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, vůči němuž jsou uplatnitelná práva 
na vyplacení a který spravuje:
a) procentní podíl aktiv AIF, která 
podléhají zvláštním opatřením v důsledku 
jejich nelikvidnosti;
b) jakákoli nová opatření k řízení likvidity 
AIF;
c) současný rizikový profil AIF a systémy 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá.
3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tyto 
akty jsou upraveny podle druhů správců 
AIF, na které se vztahují, a přiměřené 
mimo jiné různé velikosti, zdrojům, 
složitosti, povaze, investicím, investičním 
strategiím a technikám, strukturám a 
investorům různých druhů správců AIF.

Článek 8l
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Informační povinnost k příslušným 
orgánům

1. Správce AIF pravidelně podává zprávy 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu o hlavních trzích a 
nástrojích, s nimiž obchoduje jménem 
AIF, které spravuje.
Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních obchodních 
investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších výsledných 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.
2. Správce AIF pravidelně příslušným 
orgánům svého domovského státu 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, vůči němuž jsou uplatnitelná práva 
na vyplacení a který spravuje:
a) procentní podíl aktiv AIF, která 
podléhají zvláštním opatřením v důsledku 
jejich nelikvidnosti;
b) jakákoli nová opatření k řízení likvidity 
AIF;
c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá;
d) hlavní kategorie aktiv, do nichž AIF 
investoval;
e) případné provádění krátkého prodeje 
během sledovaného období.
3. Správce AIF předkládá příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty za každý 
AIF, který spravuje:
a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní 
období, a to do čtyř nebo případně šesti 
měsíců po skončení příslušného období;
b) podrobný seznam všech jím 
spravovaných AIF ke konci každého 
čtvrtletí.
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4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní informační povinnosti 
uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a četnost 
poskytování informací. Tyto akty jsou 
vhodné, přiměřené a upravené podle 
druhu správce AIF a AIF, na které se 
vztahují, při zohlednění, mimo jiné, různé 
velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů různých druhů 
správců AIF.

Článek 8m
Nabízení akcií nebo podílových jednotek 

AIF v domovském členském státě
1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF.
2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu oznámení do 30 dnů od konečného 
ukončení upisování akcií a podílových 
jednotek v AIF (nebo, v případě AIF, pro 
které není stanoveno jedno upisovací 
období a jsou otevřeny upisování po celou 
dobu své existence, do 30 dnů od přijetí 
počátečního upisování) vůči každému 
AIF, který nabízí.
Uvedené oznámení obsahuje tyto 
informace:
a) totožnost AIF a informace o jeho 
domicilu;
b) statut nebo zakládací dokumenty AIF;
c) popis AIF nebo informace o AIF 
zpřístupněné investorům;
d) podrobné informace o opatřeních 
přijatých pro zajištění toho, že AIF byl 
nabízen pouze profesionálním investorům 
nebo, pokud dotčený členský stát 
umožňuje nabízet AIF retailovým 
investorům, že byla dodržena veškerá 
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omezení týkající se nabízení retailovým 
investorům, včetně situace, kdy správce 
AIF spoléhá na činnost nezávislých 
subjektů, které poskytují služby nabízení 
ve vztahu k jeho AIF.
3. S výhradou prováděcích opatření 
uvedených ve druhém pododstavci a 
pokud taková opatření nebrání nabízení 
profesionálním investorům, mohou 
příslušné orgány stanovit omezení nebo 
podmínky pro nabízení AIF na svém 
území podle tohoto článku. 
Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní druhy omezení nebo 
podmínek, které lze uložit ve vztahu k 
nabízení AIF podle druhého pododstavce 
tohoto odstavce. Tyto akty neumožňují 
jakákoli omezení nebo podmínky bránící 
nabízení profesionálním investorům.

Článek 8n
Možnost členských států povolit nabízení 

AIF neprofesionálním investorům
Členské státy mohou povolit nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území.
Členské státy mohou za tímto účelem 
ukládat správcům AIF nebo AIF 
požadavky, jež se mohou lišit od 
požadavků, které ukládá tato směrnice.
Členský stát, který umožňuje nabízení 
retailovým investorům, umožní 
jakémukoli správci AIF povolenému na 
základě této směrnice nabízení retailovým 
investorům na stejném základě a za 
stejných podmínek, jaké mají vnitrostátní 
správci AIF, bez ohledu na domicil AIF 
spravovaný správcem AIF.
Členské státy, které na svém území povolí 
nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí Komisi:
a) druhy AIF, které správci AIF mohou 
na jejich území nabízet neprofesionálním 
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investorům;
b) dodatečné požadavky, které členský stát 
stanovil pro nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území.
Členské státy Komisi rovněž informují o 
jakýchkoli pozdějších změnách ohledně 
prvního pododstavce.

Článek 8o
Podmínky pro nabízení AIF v jiných 

členských státech
1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v jiném 
členském státě. Pokud povolený správce 
AIF nabízí podílové jednotky nebo akcie 
jím spravovaného AIF profesionálním 
investorům v jiném členském státě, 
předloží příslušným orgánům svého 
domovského členského státu do 30 dnů od 
přijetí finančních prostředků od investorů 
z jiného členského státu upisujících akcie 
či podílové jednotky v AIF následující 
dokumenty:
a) sdělení uvádějící totožnost AIF, který 
nabízí, a informace o domicilu tohoto 
AIF;
b) statut nebo zakládací dokumenty AIF;
c) popis AIF nebo informace o AIF 
zpřístupněné investorům;
d) označení členského státu, ve kterém 
byly podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF nabízeny 
profesionálním investorům;
e) opatření přijatá pro nabízení AIF a 
případně informace o opatřeních 
zavedených proti nabízení podílových 
jednotek nebo akcií daného AIF 
neprofesionálním investorům.
2. Příslušné orgány domovského 
členského státu předají úplnou 
dokumentaci podle odstavce 1 příslušným 
orgánům členského státu, v němž byl AIF 
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nabízen, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po jejím přijetí. Připojí k 
ní osvědčení o povolení dotyčného správce 
AIF.
3. Bezprostředně po předání dokumentace 
příslušné orgány domovského členského 
státu oznámí správci AIF její předání.
4. Hostitelské členské státy neuloží 
dotyčnému správci AIF žádné dodatečné 
požadavky týkající se věcí spadajících do 
oblasti působnosti této směrnice, avšak 
opatření uvedená v odst. 1 písm. e), jež se 
týkají nabízení AIF retailovým 
investorům, podléhají právním předpisům 
a dohledu hostitelského členského státu.
5. Členské státy zajistí, aby oznámení a 
osvědčení podle odstavce 1 byla 
vyhotovována v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány umožnily předávání a uchovávání 
dokumentů podle odstavce 2 v 
elektronické podobě.
6. V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 2 oznámí 
správce AIF tuto změnu písemně 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu do 30 dnů od jejího 
provedení.
Příslušné orgány domovského členského 
státu o těchto změnách neprodleně 
uvědomí příslušné orgány hostitelského 
členského státu.
7. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní:
a) formu a obsah standardního vzoru 
oznámení;
b) formu a obsah standardního vzoru 
osvědčení.

Or. en
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Odůvodnění

Správce AIF spravující portfolia AIF, který nevyužívá pákového efektu a jehož spravovaná 
aktiva nedosahují 1 miliardy EUR, by neměl podléhat všem povinnostem stanoveným v této 
směrnici. Jakákoli regulace těchto správců AIF by měla být velmi pečlivě uzpůsobena 
omezenému riziku, které představují.

Pozměňovací návrh 599
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Kapitola III – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky provozování činnosti správce 
AIF

Podmínky provozování činnosti AIF a 
jejich správce AIF

Or. en

Odůvodnění

Podmínky provozování činnosti se týkají AIF i správce AIF.

Pozměňovací návrh 600
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správci AIF 
mohli vykonávat správu na území 
Společenství, pouze pokud trvale splňují 
ustanovení této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby správci AIF 
mohli vykonávat přeshraniční správu na 
území Společenství, pouze pokud trvale 
splňují ustanovení této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 601
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správci AIF 
mohli vykonávat správu na území 
Společenství, pouze pokud trvale splňují 
ustanovení této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby správci AIF 
mohli vykonávat přeshraniční správu na 
území Společenství, pouze pokud trvale 
splňují ustanovení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanoví zásady pro odměňování, které 
působí proti snahám o dosahování 
krátkodobých zisků a jež zajistí 
dlouhodobý zájem správce AIF a 
investorů.

Or. de

Pozměňovací návrh 603
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou požadovat, aby 
správce AIF každoročně zveřejňoval 
obecné rysy své vnitřní politiky 
odměňování.
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Or. en

Odůvodnění

Odměňování by mělo zůstat soukromou záležitostí mezi AIF, správcem AIF, jeho investory a 
příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh 604
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimž 
se stanoví kritéria, která příslušné orgány 
použijí při posuzování toho, zda správce 
AIF plní své povinnosti podle odstavce 1.

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c stanovit opatření, jimž se 
stanoví kritéria, která příslušné orgány 
použijí při posuzování toho, zda správce 
AIF plní své povinnosti podle odstavce 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.

Pozměňovací návrh 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Odměňování
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1. Členské státy vyžadují, aby měl správce 
AIF takové politiky a postupy v oblasti 
odměňování, které jsou slučitelné se 
zdravým a účinným řízením rizik a jež 
takové řízení podporují a které 
nepodporují nepřiměřené podstupování 
rizika nebo takové podstupování rizika, 
které není slučitelné s rizikovými profily, 
statutem fondu nebo zakládacími 
dokumenty AIF, který spravuje.
Tyto politiky a postupy jsou komplexní a 
přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 
činností správce AIF a jím spravovaného 
AIF. Zásady stanovené v příloze I je 
nutné dodržet v každém případě.
2. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež upřesní zásady uvedené v příloze 
I. CESR zajistí existenci pokynů o zdravé 
politice v oblasti odměňování, které budou 
v souladu se zásadami stanovenými v 
příloze I. Tyto pokyny rovněž zohlední 
zásady zdravé politiky v oblasti 
odměňování stanovené v doporučení 
Komise ze dne 30. dubna 2009 o politice 
odměňování v odvětví finančních služeb a 
zohlední velikost správců AIF a jimi 
spravovaných AIF, jejich vnitřní 
organizaci a povahu, rozsah a složitost 
jejich činností. CEBS úzce spolupracuje s 
CESR při zajišťování existence pokynů v 
oblasti politiky odměňování.

Or. en

Odůvodnění

Opatření o odměňování by měla být použitelná v celém finančním odvětví, aby se zabránilo 
nepřiměřenému podstupování rizika. Tato opatření musí být povinná a nesmí být pouze 
orientační. Musí se zejména týkat jedné z klíčových složek tohoto odměňování, tj. neseného 
rizika. Hlavní zásady musí být stanoveny ve směrnici, avšak konkrétnější pravidla by měla být 
ponechána pro úrovně 2 a 3. Na úrovni pokynů by měly být zásady přizpůsobeny konkrétní 
velikosti a typu správce AIF a AIF.
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Pozměňovací návrh 606
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Odměňování

1. Členské státy vyžadují, aby měl správce 
AIF takové politiky a postupy v oblasti 
odměňování, které jsou slučitelné se 
zdravým a účinným řízením rizik a jež 
takové řízení podporují a jež podporují 
vytváření dlouhodobé hodnoty a které 
nepodporují nepřiměřené podstupování 
rizika, které není slučitelné s rizikovými 
profily, statutem fondu nebo zakládacími 
dokumenty AIF, který spravuje.
2. Tyto politiky a postupy v oblasti 
odměňování jsou přiměřené povaze, 
rozsahu a složitosti činností správce AIF a 
jím spravovaného AIF.

Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
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differ from banks and broker/dealers, for example.

Pozměňovací návrh 607
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Politika odměňování

1. Politika odměňování správců AIF 
nesmí podporovat podstupování rizika, 
které by bylo nepřiměřené rizikovému 
profilu jimi spravovaných AIF.
2. Správci AIF musí při vytváření a 
uplatňování politiky odměňování kategorií 
zaměstnanců, jejichž profesní činnost má 
podstatný vliv na jejich rizikový profil, 
dodržovat zásady stanovené v příloze I 
směrnice 2010/…/EU [kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, 
pokud jde o kapitálové požadavky na 
obchodní portfolio a resekuritizace] a 
musí být v souladu s přezkumem politiky 
odměňování.
3. Politika odměňování musí umožnit 
zachování funkce rizika, slučitelnosti a 
oceňování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zabývá obavami, že by kompenzační struktura mohla podpořit 
nepřiměřené podstupování rizika. Zároveň formulace uznává zvláštní povahu AIF. Není 
postihováno podstupování rizika jako takové, nýbrž podstupování rizika nepřiměřeného 
rizikovému profilu AIF.
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Pozměňovací návrh 608
Bernd Lange

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Politika odměňování

1. Politika odměňování správců AIF 
nesmí podporovat podstupování rizika, 
které by bylo nepřiměřené rizikovému 
profilu jimi spravovaných AIF.
2. Správci AIF musí při vytváření a 
uplatňování politiky odměňování kategorií 
zaměstnanců, jejichž profesní činnost má 
podstatný vliv na jejich rizikový profil 
dodržovat zásady stanovené v příloze I 
směrnice 2010/…/EU [kterou se mění 
směrnice 2006/48/EC and 2006/49/EC] a 
být v souladu s přezkumem politiky 
odměňování.
3. Politika odměňování musí umožnit 
zachování funkce rizika, slučitelnosti a 
oceňování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se zabývá obavami, že by kompenzační struktura mohla podpořit 
nepřiměřené podstupování rizika. Zároveň formulace uznává zvláštní povahu AIF. Není 
postihováno podstupování rizika jako takové, nýbrž podstupování rizika nepřiměřeného 
rizikovému profilu AIF.
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Pozměňovací návrh 609
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Politika odměňování

1. Příslušné orgány vyžadují, aby měl AIF 
a správce AIF takové politiky a postupy v 
oblasti odměňování, které jsou slučitelné 
se zdravým a účinným řízením rizik a jež 
takové řízení podporují a které 
nepodporují takové podstupování rizika, 
které není slučitelné s rizikovými profily, 
statutem fondu nebo zakládacími 
dokumenty AIF, který spravuje. Zohlední 
se technická kritéria uvedená v příloze I.
2. Příslušné orgány zajistí, aby AIF a 
správce AIF splňovaly požadavky 
stanovené v příloze I. 

Or. en

Odůvodnění

Zdravé politiky v oblasti odměňování je zapotřebí, aby se zabránilo strategiím spočívajícím v 
podstupování nepřiměřeného rizika.

Pozměňovací návrh 610
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Politika odměňování pro správce AIF

Členské státy požadují, aby správce AIF 
stanovil a uplatňoval zdravé politiky a 
postupy odměňování, které jsou slučitelné 
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s účinným řízením rizik a jež zajistí 
sladění pobídek s dlouhodobými zájmy 
správců AIF, AIF a investorů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla EU o zdravých postupech úvěrových institucí a investičních podniků v oblasti 
odměňování budou zavedena změnou směrnice 2006/48/ES. Aby byla zajištěna konzistentnost 
politiky finančního sektoru EU v oblasti odměňování, měly by být závazné pokyny pro 
odměňování správců AIF založeny přímo na veškerých použitelných prvcích stanovených ve 
směrnici 2006/48/ES. Pro zajištění řádného dohledu ze strany Parlamentu a Rady by tyto 
pokyny měly být vytvořeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Příslušné orgány 
členských států musí disponovat pravomocemi nezbytnými pro dohled nad dodržováním 
těchto právních předpisů a pro jejich vynucování.

Pozměňovací návrh 611
Diogo Feio

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Politika odměňování

Správce AIF stanoví a uplatňuje zdravé 
politiky a postupy odměňování, které jsou 
v souladu s účinným řízením rizik a 
dlouhodobým zhodnocováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
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Komunikace
Správce AIF informuje příslušné orgány 
členských států o parametrech svých 
politik a postupů odměňování.

Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Pozměňovací návrh 613
Diogo Feio

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Oznámení

Správce AIF informuje příslušné orgány 
členských států o parametrech svých 
politik a postupů odměňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 614
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Oznámení

Správce AIF informuje dotčené příslušné 
orgány o parametrech svých politik a 
postupů odměňování.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla EU o zdravých postupech úvěrových institucí a investičních podniků v oblasti 
odměňování budou zavedena změnou směrnice 2006/48/ES Aby byla zajištěna konzistentnost 
politiky finančního sektoru EU v oblasti odměňování, měly by být závazné pokyny pro 
odměňování správců AIF založeny přímo na veškerých použitelných prvcích stanovených ve 
směrnici 2006/48/ES. Pro zajištění řádného dohledu ze strany Parlamentu a Rady by tyto 
pokyny měly být vytvořeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Příslušné orgány 
členských států musí disponovat pravomocemi nezbytnými pro dohled nad dodržováním 
těchto právních předpisů a pro jejich vynucování.

Pozměňovací návrh 615
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 c
Příslušné orgány

Příslušné orgány členských států mohou v 
návaznosti přijmout vhodná opravná 
opatření na eliminaci rizik, která mohou 
vést ke skutečnosti, že správci AIF 
neuplatňují v oblasti odměňování zdravé 
politiky a postupy.
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Or. en

Justification

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Pozměňovací návrh 616
Diogo Feio

Návrh směrnice
Článek 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 c
Příslušné orgány

Příslušné orgány členských států mohou v 
návaznosti přijmout vhodná opravná 
opatření na eliminaci rizik, která mohou 
vést ke skutečnosti, že správci AIF 
neuplatňují v oblasti odměňování zdravé 
politiky a postupy.

Or. en



AM\804981CS.doc 83/137 PE439.125v01-00

CS

Pozměňovací návrh 617
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 9 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9d
Politika odměňování pro správce AIF

Členské státy zaručí, že jejich dotčené 
příslušné orgány mají pro účely prvního 
odstavce pravomoci ukládat sankce nebo 
přijímat opatření finanční i nefinanční 
povahy. Uvedené sankce nebo opatření 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla EU o zdravých postupech úvěrových institucí a investičních podniků v oblasti 
odměňování budou zavedena změnou směrnice 2006/48/ES Aby byla zajištěna konzistentnost 
politiky finančního sektoru EU v oblasti odměňování, měly by být závazné pokyny pro 
odměňování správců AIF založeny přímo na veškerých použitelných prvcích stanovených ve 
směrnici 2006/48/ES. Pro zajištění řádného dohledu ze strany Parlamentu a Rady by tyto 
pokyny měly být vytvořeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Příslušné orgány 
členských států musí disponovat pravomocemi nezbytnými pro dohled nad dodržováním 
těchto právních předpisů a pro jejich vynucování.

Pozměňovací návrh 618
Arlene McCarthy

Návrh směrnice
Článek 9 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9e
Politika odměňování pro správce AIF

Komise ve snaze zajistit jednotné 
uplatňování v Unii stanoví nejpozději v 
den vstupu této směrnice v platnost 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
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49c závazné pokyny pro zdravou politiku 
odměňování pro správce AIF. Tyto 
pokyny by měly zajistit soulad s 
použitelnými prvky ustanovení uvedených 
v příloze V směrnice 2006/48/ES.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla EU o zdravých postupech úvěrových institucí a investičních podniků v oblasti 
odměňování budou zavedena změnou směrnice 2006/48/ES Aby byla zajištěna konzistentnost 
politiky finančního sektoru EU v oblasti odměňování, měly by být závazné pokyny pro 
odměňování správců AIF založeny přímo na veškerých použitelných prvcích stanovených ve 
směrnici 2006/48/ES. Pro zajištění řádného dohledu ze strany Parlamentu a Rady by tyto 
pokyny měly být vytvořeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Příslušné orgány 
členských států musí disponovat pravomocemi nezbytnými pro dohled nad dodržováním 
těchto právních předpisů a pro jejich vynucování.

Pozměňovací návrh 619
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví:

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c přijmout opatření, jimiž se 
stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.
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Pozměňovací návrh 620
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.

Pozměňovací návrh 621
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tento článek se nepoužije na
průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud drží akcie ve 
svých pobočkách nebo sdružených 
podnicích pro účely provádění strategie 
průmyslové obchodní činnosti, a jež 
nejsou vytvořeny s hlavním cílem 
generovat zisky investorům 
prostřednictvím vyplácení v průběhu 
stanoveného časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Průmyslové holdingové společnosti nemívají takové druhy střetů zájmů, jaké jsou uvedeny v 
článku 10. Podle vnitrostátních právních předpisů o obchodních společnostech má 
představenstvo takových společností vůči akcionářům povinnosti při správě svěřeného 
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majetku.

Pozměňovací návrh 622
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny a podléhaly samostatné kontrole. 

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny v míře, jaká je vhodná a 
přiměřená vzhledem k povaze, rozsahu a 
složitosti správce AIF a jím spravovaného 
AIF. 

Or. en

Justification

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages.  This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).  
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Pozměňovací návrh 623
Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny a podléhaly samostatné kontrole.

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny v míře, jaká je vhodná a 
přiměřená vzhledem k povaze, rozsahu a 
složitosti správce AIF a jím spravovaného 
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AIF.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek zcela oddělených funkcí pro všechny správce AIF není nezbytný, důležitější je 
zajistit přiměřenost požadovaných opatření.

Pozměňovací návrh 624
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny a podléhaly samostatné kontrole.

1. Správce AIF zajistí, aby činnosti řízení 
rizik a činnosti správy portfolia byly 
odděleny v míře, jaká je vhodná a 
přiměřená vzhledem k povaze, rozsahu a 
složitosti správce AIF a jím spravovaného 
AIF.

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že by bylo příliš zatěžující a nepřiměřené požadovat, aby všichni správci AIF 
měli zcela oddělené funkce, což uznává kompromisní návrh švédského předsednictví a 
implicitně také pozměňovací návrh č. 16 ve zprávě poslance  Gauzèse.

Pozměňovací návrh 625
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se má za to, že není vhodné a 
přiměřené, aby správce AIF vytvářel a 
zachovával funkci řízení rizika oddělenou 
od řízení porfolia, musí být nicméně 
správce AIF schopen prokázat, že proces 
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řízení rizik splňuje požadavky tohoto 
článku a je trvale účinný.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k čl. 3 písm. pa) Syeda Kamalla.

Pozměňovací návrh 626
Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se má za to, že není vhodné a 
přiměřené, aby správce AIF vytvářel a 
zachovával funkci řízení rizika oddělenou 
od řízení porfolia, musí být správce AIF 
schopen prokázat, že proces řízení rizik 
splňuje požadavky tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek zcela oddělených funkcí pro všechny správce AIF není nezbytný, důležitější je 
zajistit přiměřenost požadovaných opatření. Tento pozměňovací návrh následuje argumentaci 
v pozměňovacím návrhu Carla Haglunda k čl. 11 odst. 1.

Pozměňovací návrh 627
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zavede systémy řízení 
rizik, aby mohl vhodným způsobem měřit 
a sledovat veškerá rizika spojená s
investiční strategií každého AIF a rizika, 
kterým je nebo může být každý AIF 

2. Správce AIF zavede systémy řízení 
rizik, aby mohl vhodným způsobem měřit,
sledovat a řídit veškerá rizika relevantní 
pro investiční strategii každého AIF a 
rizika, kterým je nebo může být každý AIF 
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vystaven. vystaven. Řízení rizika je přiměřené 
povaze, rozsahu a složitosti AIF.

Or. en

Odůvodnění

Výchozí velikost a investiční strategie by měly být při určování vhodného postupu řízení rizika 
zohledněny.

Pozměňovací návrh 628
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Využívá-li správce AIF služeb 
hlavního makléře, bude to stvrzeno 
smlouvou. Zejména musí být jasně 
stanovena možnost převést a opětovně 
použít kapitál AIF a tato možnost musí být 
v souladu s pravidly AIF. Depozitář je o 
této smlouvě informován. Ve smlouvě 
mezi správcem AIF a depozitářem bude 
tato informační povinnost stanovena. 
Dříve než investoři investují do AIF, 
budou informováni o tomto ustanovení a 
o aktuální totožnosti hlavního makléře.
Investoři budou informováni zejména o 
převodu případného ručení na hlavního 
makléře, včetně případu ztráty finančních 
nástrojů. V tom případě bude lhůta pro 
restituci v souladu s ustanoveními 
smlouvy mezi správcem AIF a hlavním 
makléřem.
Správce AIF jedná při výběru a 
jmenování hlavního makléře, s nímž 
uzavřel smlouvu, s patřičnou dovedností, 
péčí a opatrností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Žádá o horizontální opatření v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 630
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 

vypouští se
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krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že krátký prodej je příliš důležitým tématem na to, aby byl upraven ad hoc, a 
pro správce alternativních investičních fondů není jedinou možností. Měl by proto být řešen v 
rámci nadcházejícího přezkumu směrnice o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh 631
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulace krátkého prodeje nejen pro AIF, ale také pro další účastníky trhu, na něž se 
nevztahuje směrnice o správcích AIF, pomocí horizontálních opatření vztahujících se na 
všechny účastníky trhu, by neměla být zahrnuta do zvláštní směrnice, jako je směrnice o 
správcích AIF. V tomto ohledu pracují výbor CESR a organizace IOSCO na možných 
rámcích. Kromě toho Komise vytváří nepřijatelnou míru právní nejistoty, neboť se vyhnula 
stanovení definice krátkého prodeje. Článek 11 odst. 4 by měl být vypuštěn, a nikoli změněn, 
jak navrhl zpravodaj v pozměňovacích návrzích č. 53, 54 a 55.
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Pozměňovací návrh 632
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Do krátkého prodeje se zapojují jiní účastníci trhu než správci AIF, a proto musí být přijat 
komplexní přístup pro zajištění rovných podmínek a zabránění regulační arbitráži.

Pozměňovací návrh 633
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho nebo 
více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 

4. Správci AIF, kteří při investování 
jménem jednoho nebo více AIF provádějí 
krátký prodej, zajistí, že jsou dodržována 
ustanovení upravující krátkých prodej 
uvedená ve směrnici 2003/6/ES 
(zneužívání trhu).



AM\804981CS.doc 93/137 PE439.125v01-00

CS

krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba přijímat samostatné řešení pro správce AIF. Problém by měl být v případě 
potřeby vyřešen v rámci reformy směrnice o zneužívání trhu.

Pozměňovací návrh 634
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho nebo 
více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

4. Pokud správci AIF, kteří při investování 
jménem jednoho nebo více AIF provádějí 
krátký prodej, mají cenné papíry nebo jiné 
finanční nástroje v držbě již na počátku 
aktu krátkého prodeje. Členské státy 
zajistí, aby tito správci uplatňovali postup 
řízení rizik, který jim umožňuje vhodné 
řízení rizik spojených s dodáním cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů, jež 
jsou předmětem krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Tzv. „nahý“ krátký prodej může závažně narušit finanční stabilitu. Dočasná opatření přijatá 
regulátory v členských státech EU a právní předpisy v USA zakázaly tzv. „nahý“ krátký 
prodej na finančních trzích. EU by měla přistoupit k trvalému zákazu, aby podpořila finanční 
stabilitu.
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Pozměňovací návrh 635
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho nebo 
více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

4. Pokud správci AIF, kteří při investování 
jménem jednoho nebo více AIF provádějí 
krátký prodej, mají cenné papíry nebo jiné 
finanční nástroje v držbě již na počátku 
aktu krátkého prodeje. Členské státy 
zajistí, aby tito správci uplatňovali postup 
řízení rizik, který jim umožňuje vhodné 
řízení rizik spojených s dodáním cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů, jež 
jsou předmětem krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Tzv. „nahý“ krátký prodej může závažně narušit finanční stabilitu. Dočasná opatření přijatá 
regulátory v členských státech EU a právní předpisy v USA zakázaly tzv. „nahý“ krátký 
prodej na finančních trzích. EU by měla přistoupit k trvalému zákazu, aby podpořila finanční 
stabilitu.

Pozměňovací návrh 636
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 

4. AIF zapojená do krátkého prodeje má v 
době zahájení krátkého prodeje cenné 
papíry nebo jiné finanční nástroje již v 
držbě. Členské státy zajistí, aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
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dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

krátkého prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Nahý krátký prodej je zneužitím trhu a měl by být zakázán.

Pozměňovací návrh 637
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF,
kteří při investování jménem jednoho 
nebo více AIF provádějí krátký prodej, 
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se 
je zaváží dodat, a aby tito správci 
uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených s 
dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje.

4. Nahý krátký prodej kapitálových 
cenných papírů, včetně cenných papírů 
převoditelných na kapitálové cenné
papíry, je zakázán. Aby byl prodávající 
schopen tyto cenné papíry dodat 
v dohodnutý den transakce, zajistí před 
uskutečněním prodeje přístup k cenným 
papírům, jež jsou k dispozici pro vypůjčení 
(a kontrolu nad těmito cennými papíry).

Správci AIF zapojení do krátkého prodeje 
poskytnou příslušným orgánům členských 
států informace o významných 
krátkodobých pozicích. Za mimořádné 
situace na trhu může příslušný orgán 
členského státu požádat správce AIF, aby 
oznámil veškeré vypůjčené krátké pozice a 
cenné papíry.
Příslušný orgán členského státu sdílí 
informace týkající se krátkého prodeje 
s orgány ESMA.

Or. en
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Odůvodnění

Nahé krátké prodeje vedou k úmyslným neúspěšným provedením transakcí s cílem ovlivnit 
cenu cenných papírů, čímž využívají přínosu arbitráže, nebo s cílem vyhnout se nákladům na 
vypůjčení spojeným s řádným krátkým prodejem. Nahý krátký prodej je nutné z důvodu 
klamání prodávajícího ohledně vlastnictví akcií zakázat.

Pozměňovací návrh 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví: 

vypouští se

a) požadavky na řízení rizik, které má 
správce AIF uplatňovat v závislosti na 
rizicích, jež správce AIF podstupuje 
namísto jím spravovaného AIF; 
b) opatření nezbytná k tomu, aby správce 
AIF mohl řídit určitá rizika spojená s 
krátkým prodejem, včetně příslušných 
omezení, která mohou být potřebná k 
ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření jsou nadbytečná. Žádá o horizontální opatření v tomto ohledu.
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Pozměňovací návrh 639
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví: 

vypouští se

a) požadavky na řízení rizik, které má 
správce AIF uplatňovat v závislosti na 
rizicích, jež správce AIF podstupuje 
namísto jím spravovaného AIF; 
b) opatření nezbytná k tomu, aby správce 
AIF mohl řídit určitá rizika spojená s 
krátkým prodejem, včetně příslušných 
omezení, která mohou být potřebná k 
ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Regulace krátkého prodeje nejen pro AIF, ale také pro další účastníky trhu, na něž se 
nevztahuje směrnice o správcích AIF, pomocí horizontálních opatření vztahujících se na 
všechny účastníky trhu, by neměla být zahrnuta do zvláštní směrnice, jako je směrnice o 
správcích AIF. V tomto ohledu pracují výbor CESR a organizace IOSCO na možných 
rámcích. Kromě toho Komise vytváří nepřijatelnou míru právní nejistoty, neboť se vyhnula 
stanovení definice krátkého prodeje. Článek 11 odst. 4 by měl být vypuštěn, a nikoli změněn, 
jak navrhl zpravodaj v pozměňovacích návrzích č. 53, 54 a 55.
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Pozměňovací návrh 640
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví:

5. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c přijmout opatření, jimiž se 
podrobněji stanoví požadavky na řízení 
rizik, které má správce AIF uplatňovat v 
závislosti na rizicích, jež správce AIF 
podstupuje namísto jím spravovaného AIF. 

(a) požadavky na řízení rizik, které má 
správce AIF uplatňovat v závislosti na 
rizicích, jež správce AIF podstupuje 
namísto jím spravovaného AIF;

(b) opatření nezbytná k tomu, aby správce 
AIF mohl řídit určitá rizika spojená s 
krátkým prodejem, včetně příslušných 
omezení, která mohou být potřebná k 
ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.
Do krátkého prodeje se zapojují i jiní účastníci trhu než správci AIF, a proto musí být přijat 
horizontální přístup pro zajištění rovných podmínek a zabránění regulační arbitráži.
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Pozměňovací návrh 641
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření nezbytná k tomu, aby správce 
AIF mohl řídit určitá rizika spojená s 
krátkým prodejem, včetně příslušných 
omezení, která mohou být potřebná k 
ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazující změna, kterou bude potřeba provést poté, co bude známa konečná podoba článku 
17.

Pozměňovací návrh 642
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Nahý krátký prodej nebude povolen.

Or. en

Odůvodnění

Krátký prodej lze považovat za nástroj korekce trhu, zatímco nahý krátký prodej je možné 
považovat za čistou spekulaci.
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Pozměňovací návrh 643
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Správci AIF nejsou povinni splňovat 
ustanovení tohoto článku ve vztahu 
k žádnému AIF typu „feeder“.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF.  It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF.  Their application, even as a 
technical matter, would seem to devalue these measures.

Pozměňovací návrh 644
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF používá pro každý jím 
spravovaný AIF vhodný systém řízení 
likvidity a přijme postupy zajišťující, že 
charakteristika investic AIF z hlediska 
likvidity odpovídá jeho souvisejícím 
závazkům. 

1. AIF provádí vhodné řízení likvidity a 
zajišťuje, že charakteristika jeho investic z 
hlediska likvidity odpovídá jeho 
souvisejícím závazkům. 

Správce AIF pravidelně provádí stresové 
testy za podmínek z hlediska likvidity 
běžných i mimořádných a na jejich základě 
sleduje likvidní riziko AIF. 

Správce AIF pravidelně provádí stresové 
testy za podmínek z hlediska likvidity 
běžných i mimořádných a na jejich základě 
sleduje likvidní riziko AIF. Výsledky 
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těchto stresových testů je potřeba sdělit 
příslušným orgánům.
Na zavřené AIF, jež nevyužívají pákového 
efektu, se vztahuje výjimka z požadavků 
tohoto odstavce.

Or. en

Odůvodnění

AIF musí mít náležité řízení likvidity. Orgán dohledu musí mít přístup k informacím o 
likviditě.

Pozměňovací návrh 645
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF používá pro každý jím 
spravovaný AIF vhodný systém řízení 
likvidity a přijme postupy zajišťující, že 
charakteristika investic AIF z hlediska 
likvidity odpovídá jeho souvisejícím 
závazkům. 

1. Správce AIF používá pro každý jím 
spravovaný AIF vhodný systém řízení 
likvidity a přijme postupy zajišťující, že 
charakteristika investic AIF z hlediska 
likvidity odpovídá jeho souvisejícím 
závazkům a povaze AIF, investičnímu 
horizontu a politice vyplácení v souladu se 
statutem nebo zakládacími dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Viz řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 646
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, že politika 
vyplácení každého jím spravovaného AIF 
odpovídá charakteristice investic AIF z 
hlediska likvidity a musí být stanovena ve 
statutu nebo zakládacích dokumentech 
AIF.

2. Správce AIF zajistí, že u každého jím 
spravovaného AIF existují jednotné 
investiční strategie, charakteristika z 
hlediska likvidity a politika vyplácení.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 12 odst. 2 ve znění navrhovaném Komisí nebere v úvahu širokou škálu pokrytých 
produktů. Navrhovaný pozměňovací návrh umožňuje přizpůsobení se poptávce po různých 
produktech.

Pozměňovací návrh 647
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, že politika
vyplácení každého jím spravovaného AIF 
odpovídá charakteristice investic AIF z 
hlediska likvidity a musí být stanovena ve 
statutu nebo zakládacích dokumentech 
AIF.

2. Správce AIF zajistí, že charakteristika 
investic AIF z hlediska likvidity odpovídá 
politice vyplácení každého jím 
spravovaného AIF a musí být stanovena ve 
statutu nebo zakládacích dokumentech 
AIF.

Or. en

Odůvodnění

Charakteristika z hlediska likvidity by měla odpovídat politice vyplácení, a nikoli naopak. 
Umožňuje to také, aby různé druhy fondů mohly být v souladu s těmito ustanoveními.
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Pozměňovací návrh 648
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví:

vypouští se

a) požadavky na řízení likvidity uvedené v 
odstavci 1 a
b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření jsou nadbytečná.

Pozměňovací návrh 649
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví:

vypouští se

a) požadavky na řízení likvidity uvedené v 
odstavci 1 a
b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
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než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Článek 12 se jeví jako dostatečně přesný, aby nahradil zmocnění úrovně 2.

Pozměňovací návrh 650
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví:

3. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c přijmout opatření, jimiž se 
podrobněji stanoví:

a) požadavky na řízení likvidity uvedené v 
odstavci 1 a

a) požadavky na řízení likvidity uvedené v 
odstavci 1 a

b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.

b) zejména požadavky na minimální 
likviditu pro AIF, které vyplácejí podílové 
jednotky nebo akcie častěji než jedenkrát 
za šest měsíců.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.
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Pozměňovací návrh 651
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správci AIF nejsou povinni řídit se 
ustanoveními tohoto článku ve vztahu 
k žádnému AIF typu „feeder“, pokud se 
ustanoveními tohoto článku řídí ve vztahu 
k příslušnému AIF typu „master“.

Or. en

Odůvodnění

Opět platí, že ustanovení tohoto článku mají skutečný smysl pouze v souvislosti s 
podkladovým portfoliem AIF typu „master“, na rozdíl od AIF typu „feeder“. Není například 
jasné, jak schůdný je „stresový test“ portfolia, nebo jak by se systémy řízení likvidity použily 
v souvislosti s AIF typu „feeder“. Stanovili jsme však možnost uplatnění ustanovení, pokud by 
tytéž standardy likvidity nebyly uplatněny na úrovni AIF typu „master“.

Pozměňovací návrh 652
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tento článek se nepoužije na 
průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud drží akcie ve 
svých pobočkách nebo sdružených 
podnicích pro účely provádění strategie 
průmyslové obchodní činnosti, a jež 
nejsou vytvořeny s hlavním cílem 
generovat zisk investorům prostřednictvím 
vyplácení v průběhu stanoveného 
časového rámce.

Or. en
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Odůvodnění

Průmyslové holdingové společnosti kótované na burze jsou uzavřenými subjekty. Požadavky 
návrhu, pokud jde o systém řízení likvidity a politiku vyplácení, jsou proto irelevantní. 
Akcionáři průmyslové holdingové společnosti kótované na burze mohou své akcie prodávat na 
trhu.

Pozměňovací návrh 653
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Tento článek se nepoužije na správce 
AIF spravující AIF, jež nevyužívají 
pákového efektu a u nichž právo na 
vyplacení není uplatnitelné po dobu 5 let 
od data vytvoření jednotlivého AIF, a ani 
na průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud drží akcie ve 
svých pobočkách nebo sdružených 
podnicích pro účely provádění strategie 
průmyslové obchodní činnosti, a jež 
nejsou vytvořeny s hlavním cílem 
generovat zisk investorům prostřednictvím 
vyplácení v průběhu stanoveného 
časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy jsou obvykle uzavřené a nevyužívají pákového efektu. Investoři své 
finanční prostředky obdrží zpět až po odchodu investic. Hotovost není ponechávána na 
účtech, ale vybírána podle potřeby na investice nebo pro uhrazení pevných poplatků za 
službu. Požadavky návrhu, pokud jde o systém řízení likvidity a politiku vyplácení, jsou proto 
irelevantní. Existuje také omezený sekundární trh pro investory, kteří jsou nuceni prodat své 
podíly ve fondu. Výměna hotovosti a podílů ve fondu probíhá přímo mezi prodávajícím a 
kupujícím investorem.
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Pozměňovací návrh 654
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na 
uzavřené AIF, které nevyužívají pákového 
efektu.

Or. en

Odůvodnění

Řízení likvidity ve vztahu k možným žádostem o vyplacení není u uzavřených fondů 
vyžadováno, neboť investoři nejsou oprávněni realizovat své investice z aktiv fondu. Tato 
výjimka by se neměla uplatnit v případě uzavřených fondů, které nevyužívají pákového efektu.

Pozměňovací návrh 655
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13
Investování do sekuritizovaných pozic

vypouští se

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
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včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí 
splnit správce AIF, který jménem jednoho 
nebo více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se snaží ukládat omezení pro investiční portfolio samotného AIF, což je v 
rozporu se záměrem vyjádřeným ve směrnici (viz bod odůvodnění 4). Je to také v souladu se 
stanoviskem Evropské centrální banky (ze dne 16. října 2009).

Pozměňovací návrh 656
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13
Investování do sekuritizovaných pozic

vypouští se

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
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tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí 
splnit správce AIF, který jménem jednoho 
nebo více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se snaží ukládat omezení pro investiční portfolio samotného AIF, což je v 
rozporu se záměrem vyjádřeným ve směrnici. Je to také v souladu se stanoviskem Evropské 
centrální banky (ze dne 16. října 2009).

Pozměňovací návrh 657
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž se 
stanoví požadavky v těchto oblastech:

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy původců 
ve smyslu čl. 4 odst. 40 směrnice
2006/48/ES, a zájmy správců AIF, kteří do 
těchto cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů jménem jednoho nebo 
více AIF investují, přijme Komise 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
požadavky v těchto oblastech:

Or. en
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Odůvodnění

Přizpůsobení a vyjasnění definice.

Pozměňovací návrh 658
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž se 
stanoví požadavky v těchto oblastech:

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy původců 
ve smyslu čl. 4 odst. 40 směrnice 
2006/48/ES, a zájmy správců AIF, kteří do 
těchto cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů jménem jednoho nebo 
více AIF investují, přijme Komise 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
požadavky v těchto oblastech:

Or. en

Odůvodnění

Investoři by neměli mít povinnost zajistit, aby si emitenti/původci ponechali čistý ekonomický 
podíl ve svém portfoliu, protože tato povinnost by měla být uložena přímo 
emitentům/původcům. AIF musí mít možnost spolehnout se na prohlášení emitenta/původce 
po celou dobu existence těchto cenných papírů.

Pozměňovací návrh 659
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 

Členské státy přijmou veškeré rozumné 
kroky s cílem zajistit soudržnost mezi 
odvětvími a odstranit nesoulad mezi zájmy 
firem, které transformují úvěry na 
převoditelné cenné papíry a jiné finanční 
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správců AIF, kteří do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
jménem jednoho nebo více AIF investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:

nástroje (původci), a zájmy správců AIF, 
kteří do těchto cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů jménem jednoho nebo 
více AIF investují, přijme Komise akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c, jimiž se stanoví požadavky 
v těchto oblastech:

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, že: (1) si původce 
ponechá čistý ekonomický podíl ve výši 
nejméně 5 % v každé takové emisi 
cenných papírů a (2) původce prohlásí 
v prospektu nebo jiné dokumentaci o 
emisi těchto cenných papírů, že vlastní a 
má v úmyslu si uchovat tento podíl 
(„prohlášení původce)“; a

Or. en

Odůvodnění

Investoři by neměli mít povinnost zajistit, aby si emitenti/původci ponechali čistý ekonomický 
podíl ve svém portfoliu, protože tato povinnost by měla být uložena přímo 
emitentům/původcům. AIF musí mít možnost spolehnout se na prohlášení emitenta/původce 
po celou dobu existence těchto cenných papírů.
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Pozměňovací návrh 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 10 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 10 %;

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 5 % (návrh Komise) je v souladu s regulací sekurizitace bank (směrnice o 
kapitálových požadavcích). V případě rizikovějších AIF se hodnota 10 % jeví jako vhodnější 
pro příslušnou akumulaci rizika. Kromě původce a správce AIF by se prováděcí opatření 
měla vztahovat rovněž na transformované úvěry samotné (viz čl. 13 písm. ba) (nové)).
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Pozměňovací návrh 663
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby správce AIF směl jménem jednoho 
nebo více AIF investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %; Správce AIF musí 
mít možnost spolehnout se na písemnou 
dokumentaci, podle níž původce vlastní a 
hodlá si udržet čistý ekonomický podíl;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje povinnosti mezi původcem a správcem AIF a podmínky, 
za kterých správce AIF provádí hloubkovou kontrolu.

Pozměňovací návrh 664
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
správce AIF, který jménem jednoho nebo 
více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
správce AIF, který jménem jednoho nebo 
více AIF investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.

AIF musí mít možnost spolehnout se na 
prohlášení původce po celou dobu 
existence jakýchkoli takových cenných 
papírů při rozhodování, zda do takových 
cenných papírů investuje.

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
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jejím doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

jejím doplněním, se přijímají v souladu 
s články 49a, 49b a 49c.

Or. en

Odůvodnění

Investoři by neměli mít povinnost zajistit, aby si emitenti/původci ponechali čistý ekonomický 
podíl ve svém portfoliu, protože tato povinnost by měla být uložena přímo 
emitentům/původcům. AIF musí mít možnost spolehnout se na prohlášení emitenta/původce 
po celou dobu existence těchto cenných papírů.

Pozměňovací návrh 665
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky na průhlednost, které 
musejí být ve vztahu k transformovaným 
úvěrům splněny.

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 5 % (návrh Komise) je v souladu s regulací sekurizitace bank (směrnice o 
kapitálových požadavcích). V případě rizikovějších AIF se hodnota 10 % jeví jako vhodnější 
pro příslušnou akumulaci rizika. Kromě původce a správce AIF by se prováděcí opatření 
měla vztahovat rovněž na transformované úvěry samotné.

Pozměňovací návrh 666
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky na průhlednost, které 
musejí být ve vztahu k transformovaným 
úvěrům splněny.
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Or. en

Odůvodnění

Hodnota 5 % (návrh Komise) je v souladu s regulací sekurizitace bank (směrnice o 
kapitálových požadavcích). V případě rizikovějších AIF se hodnota 10 % jeví jako vhodnější 
pro příslušnou akumulaci rizika. Kromě původce a správce AIF by se prováděcí opatření 
měla vztahovat rovněž na transformované úvěry samotné.

Pozměňovací návrh 667
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c přijmout opatření , jež blíže 
upraví ponechání čistého ekonomického 
podílu původce ve výši nejméně 5 % a 
kvalitativní požadavky, které musí splnit 
správce AIF investující do cenných papírů 
nebo jiných finančních produktů. 

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o náležité znění podle nových postupů projednávání ve výborech, bude-li tento 
článek ponechán.

Pozměňovací návrh 668
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Investování na komoditních trzích

AIF, které investují na komoditních 
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trzích, poskytují orgánu ESMA pravidelně 
informace o svém přímém či nepřímém 
postavení na těchto trzích. Aby se 
zabránilo jakémukoli narušení cen 
komodit v důsledku operací AIF, může 
orgán ESMA stanovit omezení pro postoje 
zvolené AIF na komoditních trzích.
AIF nesmí přímo či nepřímo investovat do 
zemědělských komodit.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba regulovat účast AIF na komoditních trzích. AIF by mělo být zakázáno investovat 
do zemědělských komodit.

Pozměňovací návrh 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Návrh směrnice
Kapitola III – oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY REZERVY

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Počáteční a průběžná výše kapitálu

Kapitál správce AIF činí nejméně 125 000 
EUR.
Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 
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250 milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce 
AIF přesahuje částku 250 milionů EUR.
Bez ohledu na výši požadavků uvedených 
v prvním a druhém pododstavci nesmí 
kapitál správce AIF nikdy klesnout pod 
úroveň stanovenou v článku 21 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 
kapitálové přiměřenosti investičních 
podniků a úvěrových institucí 
(přepracované znění).
Pro účely prvního, druhého a třetího 
pododstavce se za portfolia správce AIF 
považují:
a) jakákoli portfolia AIF, která 
správce AIF spravuje, včetně AIF, v 
jejichž případě správce AIF pověřil 
výkonem jednoho nebo více úkolů jinou 
osobu podle článku 18;
b) jakákoli portfolia AIF, která 
správce AIF spravuje na základě 
pověření.

Or. de

Pozměňovací návrh 671
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Má-li AIF vlastní správu, musí mít 
počáteční kapitál nejméně 300 000 EUR, 
zejména pokud je povolen jako správce 
AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP.

Pozměňovací návrh 672
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy požadují, aby správce 
AIF, který je AIF s vlastní správu, měl 
počáteční kapitál nejméně 300 000 EUR.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 673
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitál správce AIF činí nejméně 125 000 
EUR.

1. Členské státy vyžadují, aby kapitál 
správce AIF, který je jmenován jako vnější 
správce jednoho či více AIF, činil nejméně 
125 000 EUR, při zohlednění 
následujících odstavců.
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Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 674
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitál správce AIF činí nejméně 125 000 
EUR.

1. Kapitál správce AIF činí nejméně 
75 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přibližuje, ale nevyrovnává požadavek na kapitál úrovni 
požadované směrnicí o kapitálových požadavcích a tradičními („long-only“) fondy (základní 
kapitál ve výši 50 000 EUR). Správci AIF nedrží finanční prostředky investorů, takže riziko 
pro investory je minimální. Zbytečně vysoké kapitálové požadavky pro správce AIF budou 
pouze překážkou pro vstup nových subjektů a pro potřebnou hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 675
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

2. Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál ve výši 0,02  % částky, o 
niž hodnota portfolií správce AIF přesahuje 
částku 250 milionů EUR; požadovaný 
celkový počáteční kapitál a dodatková 
částka nesmí překročit částku 10 milionů 
EUR.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 676
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 %

2. Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 150 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál ve výši rovnající se
minimálně 0,01 % částky, o niž hodnota 
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částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

portfolií správce AIF přesahuje částku 150 
milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přibližuje, ale nevyrovnává požadavek na kapitál úrovni 
požadované směrnicí o kapitálových požadavcích a tradičními („long-only“) fondy (základní 
kapitál ve výši 50 000 EUR). Správci AIF nedrží finanční prostředky investorů, takže riziko 
pro investory je minimální. Zbytečně vysoké kapitálové požadavky pro správce AIF budou 
pouze překážkou pro vstup nových subjektů a pro potřebnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 %
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

2. Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 
konkrétnímu procentuálně vyjádřenému 
podílu částky, o niž hodnota portfolií 
správce AIF přesahuje částku 250 milionů 
EUR. 

Or. en

Odůvodnění

Kapitál správců AIF musí být dostatečný, aby pokryl možné vystavení profesní odpovědnosti. 
Konkrétní výše musí být v souladu s jejich aktuálním rizikovým profilem.
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Pozměňovací návrh 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

2. Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií AIF 
spravovaného správcem AIF přesahuje 
částku 250 milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na výši požadavků uvedených 
v prvním a druhém pododstavci nesmí 
kapitál správce AIF nikdy klesnout pod 
úroveň stanovenou v článku 21 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 
kapitálové přiměřenosti investičních 
podniků a úvěrových institucí 
(přepracované znění) .

vypouští se

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
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delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 680
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kapitál správce AIF nesmí nikdy 
klesnout pod úroveň stanovenou v článku 
21 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 
o kapitálové přiměřenosti investičních 
podniků a úvěrových institucí 
(přepracované znění)1.

Or. de

Odůvodnění

1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

Pozměňovací návrh 681
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního, druhého a třetího
pododstavce se za portfolia správce AIF 
považují:

Pro účely prvního, druhého a třetího 
pododstavce se za portfolia správce AIF,
s výjimkou jakéhokoli portfolia AIF typu 
„feeder“ v rozsahu, v jakém je složeno 
z akcií či podílových jednotek AIF typu 
„master“, považují:

Or. en
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Justification

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Pozměňovací návrh 682
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního, druhého a třetího
pododstavce se za portfolia správce AIF 
považují:

4. Pro účely odstavce 2 se za portfolia 
správce AIF považují AIF, které správce 
AIF spravuje, včetně AIF, v jejichž případě 
správce AIF pověřil výkonem jednoho 
nebo více úkolů jinou osobu podle článku 
18, avšak s výjimkou portfolií AIF, která 
správce AIF spravuje na základě pověření

a) jakákoli portfolia AIF, která správce 
AIF spravuje, včetně AIF, v jejichž případě 
správce AIF pověřil výkonem jednoho 
nebo více úkolů jinou osobu podle článku 
18;
b) jakákoli portfolia AIF, která správce 
AIF spravuje na základě pověření.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
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any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 683
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou správcům AIF 
povolit, že nemusí zajistit až 50 % 
dodatkového kapitálu uvedeného 
v odstavci 2, pokud mají k dispozici 
záruku ve stejné výši poskytnutou 
úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se 
sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, 
v níž podléhá pravidlům obezřetnostního 
dohledu, jež příslušné orgány považují za 
rovnocenné s pravidly stanovenými 
právními předpisy Unie.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Pozměňovací návrh 684
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 14 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou správcům AIF 
povolit, že nemusí zajistit až 50 % 
dodatkového kapitálu uvedeného 
v odstavci 2, pokud mají k dispozici 
záruku ve stejné výši poskytnutou 
úvěrovou institucí nebo pojišťovnou; 
úvěrová instituce nebo pojišťovna musí 
mít své sídlo v členském státě nebo ve třetí 
zemi, pokud podléhá pravidlům 
obezřetnostního dohledu, jež příslušné 
orgány považují za rovnocenné s pravidly 
stanovenými právními předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení režimu se SKIPCP.

Pozměňovací návrh 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na odstavec 4 jsou 
z výpočtu hodnoty portfolií správců AIF 
vyloučeny AIF splňující následující 
kritéria;
i) nevyužívají pákový efekt;
ii) nemají práva na vyplacení uplatnitelná
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF; a
iii) v souladu se svou investiční strategií 
neuskutečňují investice a vyplácení často. 
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Členské státy požadují, aby počáteční 
kapitál správce AIF, který spravuje pouze 
AIF splňující podmínky stanovené 
v prvním pododstavci, činil nejméně 
50 000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b Odstavce -1, 1, 2, 4 a 4a se nepoužijí na 
správce AIF, kteří nedosahují prahové 
hodnoty 500 milionů EUR stanovené v 
čl. 2a odst. 1 písm. a), a kteří si zvolí režim 
správců AIF, jež spadají do oblasti 
působnosti této směrnice, pokud spravují 
pouze AIF, které:
a) nevyužívají pákového efektu na úrovni 
AIF;
b) nemají práva na vyplacení uplatnitelná
v prvních pěti letech od počáteční 
investice do každého AIF; a
c) v souladu se svou investiční strategií 
neuskutečňují investice a vyplácení často. 
Členské státy požadují, aby počáteční 
kapitál správce AIF, který splňuje 
podmínky stanovené v prvním 
pododstavci, činil nejméně 50 000 EUR.

Or. en



PE439.125v01-00 128/137 AM\804981CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 687
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na 
správce AIF spravující pouze AIF, které:
a) nevyužívají pákový efekt;
b) nemají práva na vyplacení uplatnitelná
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF; a
c) v souladu se svou investiční strategií 
neuskutečňují investice a vyplácení často.  
Členské státy požadují, aby počáteční
kapitál správce AIF, který splňuje 
podmínky stanovené v prvním 
pododstavci, činil nejméně 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Tyto kapitálové požadavky mají základ ve směrnici o SKIPCP, jež se uplatní na otevřené
fondy distribuované veřejnosti. Tento přístup nebere zřetel na skutečnost, že profesionální 
investoři v uzavřených fondech se nepotýkají se stejnými provozními riziky jako retailoví 
investoři v otevřených fondech, jež vyžadují aktivní správu.

Pozměňovací návrh 688
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na 
správce AIF spravující pouze AIF, které:
a) nevyužívají pákový efekt;
b) nemají práva na vyplacení uplatnitelná
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF; a
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c) v souladu se svou investiční strategií 
neuskutečňují investice a vyplácení často. 
Členské státy požadují, aby počáteční 
kapitál správce AIF, který splňuje 
podmínky stanovené v prvním 
pododstavci, činil nejméně 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Tyto kapitálové požadavky mají základ ve směrnici o SKIPCP, jež se uplatní na otevřené 
fondy distribuované veřejnosti. Tento přístup nebere zřetel na skutečnost, že profesionální 
investoři v uzavřených fondech se nepotýkají se stejnými provozními riziky jako retailoví 
investoři v otevřených fondech, jež vyžadují aktivní správu.

Pozměňovací návrh 689
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výše uvedené odstavce se nepoužijí na 
správce AIF spravující pouze AIF:
a) které nevyužívají pákový efekt;
b) které nemají práva na vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF; 
c) které mají závazky týkající se fixního 
kapitálu;
d) jejichž poplatky jsou založeny na 
kapitálových závazcích;
e) jejichž investoři mají právo na výměnu 
správce AIF; 
f) v jejichž smluvním ujednání o likvidaci 
správce AIF je obsaženo zvláštní 
ustanovení na ochranu investorů během 
přeměny.
Výše uvedené odstavce se rovněž nepoužijí 
na portfolia AIF typu „feeder“, pokud 
jsou složena z akcií či podílových jednotek 
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AIF typu „master“.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba přizpůsobit zvláštnosti rizikového profilu investorů různých AIF.

Pozměňovací návrh 690
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výše uvedené odstavce se nepoužijí na 
správce AIF spravující pouze AIF:
a) které nevyužívají pákový efekt;
b) které nemají práva na vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF; 
c) které mají závazky týkající se fixního 
kapitálu;
d) jejichž poplatky jsou založeny na 
kapitálových závazcích;
e) jejichž investoři mají právo na výměnu 
správce AIF; a
f) v jejichž smluvním ujednání o likvidaci 
správce AIF je obsaženo zvláštní 
ustanovení na ochranu investorů během 
přeměny.

Or. en

Odůvodnění

 Tyto kapitálové požadavky mají základ ve směrnici o SKIPCP, jež se uplatní na otevřené 
fondy distribuované veřejnosti. Tento přístup nebere zřetel na skutečnost, že profesionální 
investoři v uzavřených fondech se nepotýkají se stejnými provozními riziky jako retailoví 
investoři v otevřených fondech, jež vyžadují aktivní správu.
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Pozměňovací návrh 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výše uvedené odstavce se nepoužijí na 
správce AIF spravující pouze AIF:
a) které nevyužívají pákový efekt;
b) které nemají práva na vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF; 
c) které mají závazky týkající se fixního 
kapitálu;
d) jejichž poplatky jsou založeny na 
kapitálových závazcích;
e) jejichž investoři mají právo na výměnu 
správce AIF; a
f) v jejichž smluvním ujednání o likvidaci 
správce AIF je obsaženo zvláštní 
ustanovení na ochranu investorů během 
přeměny.

Or. en

Odůvodnění

Tyto kapitálové požadavky mají základ ve směrnici o SKIPCP, jež se uplatní na otevřené 
fondy distribuované veřejnosti. Profesionální investoři v uzavřených fondech jsou chráněni 
různými mechanismy. Větší kapitál správců AIF nezvýší ochranu investora. Investoři 
v soukromých kapitálových fondech se nepotýkají se stejnými provozními riziky jako retailoví 
investoři v otevřených fondech, které vyžadují aktivní správu.

Pozměňovací návrh 692
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Tento článek se nepoužije na správce 
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AIF spravující fondy, jež nevyužívají 
pákového efektu a u nichž právo na 
vyplacení není uplatnitelné po dobu 5 let 
od data vytvoření každého AIF, pokud 
investují do soukromých kapitálových 
fondů, a ani na průmyslové holdingové 
společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje 
na regulovaném trhu EU, pokud drží 
akcie ve svých pobočkách nebo 
sdružených podnicích pro účely provádění 
strategie průmyslové obchodní činnosti, a 
jež nejsou vytvořeny s hlavním cílem 
generovat zisk investorům prostřednictvím 
vyplácení v průběhu stanoveného 
časového rámce.

Or. en

Justification

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating managemen. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

Pozměňovací návrh 693
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Tento článek se nepoužije na 
průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud drží akcie ve 
svých pobočkách nebo sdružených 
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podnicích pro účely provádění strategie 
průmyslové obchodní činnosti, a jež 
nejsou vytvořeny s hlavním cílem 
generovat zisk investorům prostřednictvím 
vyplácení v průběhu stanoveného 
časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Průmyslové holdingové společnosti kótované na burze jsou uzavřenými fondy, jež svým 
akcionářům nezaručují žádná práva na vyplacení či zpětný odkup. Tyto subjekty jsou dále 
zákonnými a skutečnými vlastníky svého kapitálu. To jim poskytuje značné kapitálové zdroje, 
aby mohly nadále plnit své regulační povinnosti. Mechanismy pro případnou řádnou likvidaci 
společnosti již existují. Jsou upraveny právem EU.

Pozměňovací návrh 694
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohlednu na odstavec 1 nemusí 
správce AIF, který již má povolení na 
základě směrnice 2004/39/ES a/nebo který 
již podléhá kapitálovým požadavkům 
podle směrnice 2006/49/ES nebo směrnice 
85/611/EHS, splňovat dodatečné 
požadavky podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho správců AIF již má povolení na základě směrnice o trzích finančních nástrojů a 
podléhá kapitálovým pravidlům podle směrnice o kapitálových požadavcích a směrnice 
SKIPCP. Je zbytečné požadovat, aby tyto podniky splňovaly dodatečné požadavky podle 
směrnice o správcích AIF. Mohlo by dojít ke zdvojování úkonů.
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Pozměňovací návrh 695
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4e. Tento článek se nepoužije na 
správcovské společnosti povolené na 
základě směrnice 2009/65/ES, jež také 
spravují AIF.

Or. en

Justification

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Pozměňovací návrh 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví konkrétní 
procentní podíly, jejichž výše bude mezi 
1 % a 5 % podle odstavce 2 a v souladu s 
rizikovým profilem AIF, a které určí 
aktiva, do nichž lze kapitál investovat.
Tyto akty určené ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním se přijímají v souladu s 
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postupem uvedeným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Kapitál správců AIF musí být dostatečný, aby pokryl možné vystavení profesní odpovědnosti. 
Konkrétní výše musí být v souladu s jejich aktuálním rizikovým profilem.

Pozměňovací návrh 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b Částka, kterou správce AIF investuje 
do každého AIF, jejž spravuje, musí být 
taková, aby každoročně správce AIF držel 
čisté ekonomické expozice v hodnotě vyšší 
nebo rovné určitému procentnímu podílu 
celkové částky investované do tohoto AIF 
všemi investory. 

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF musí svůj zájem uvést do souladu se svými investory. K tomu obvykle dochází 
formou dohod o rozdělení zisků. Je rovněž důležité zajistit, aby správci AIF byli do určité míry 
postiženi v důsledku ztrát, jež způsobí. Toto ustanovení je podobné požadavku, aby banky 
držely 5 % úvěrů, jejichž jsou původci. Přesný procentní podíl se bude lišit na základě 
rizikového profilu jednotlivých AIF. 
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Pozměňovací návrh 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se stanoví požadavky v 
těchto oblastech: 
a) určitý procentní podíl, který musí 
správce AIF investovat a jenž se pohybuje 
mezi 1 % a 5 % celkového objemu 
investovaného všemi investory v souladu s 
rizikovým profilem AIF; 
b) způsob, jakým bude prováděn výpočet; 
c) postup, jaký musí správce AIF dodržet, 
aby splnil výše uvedené požadavky. 
Tyto akty určené ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním se přijímají v souladu s 
postupem uvedeným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF musí svůj zájem uvést do souladu se svými investory. K tomu obvykle dochází 
formou dohod o rozdělení zisků. Je rovněž důležité zajistit, aby správci AIF byli do určité míry 
postiženi v důsledku ztrát, jež způsobí. Toto ustanovení je podobné požadavku, aby banky 
držely 5 % úvěrů, jejichž jsou původci. Přesný procentní podíl se bude lišit na základě 
rizikového profilu jednotlivých AIF. 

Pozměňovací návrh 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Vlastní kapitál je investován do 
likvidních aktiv nebo aktiv, která jsou 
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snadno likvidní, a nesmí zahrnovat 
spekulativní pozice.

Or. en

Odůvodnění

Kapitál správců AIF musí být dostatečný, aby pokryl možné vystavení profesní odpovědnosti. 
Konkrétní výše musí být v souladu s aktuálním rizikovým profilem těchto správců.


