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Predlog spremembe 508
Pascal Canfin

Predlog direktive
Poglavje II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje za UAIS Dovoljenje za AIS

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje je treba odobriti za proizvode (AIS) in ne UAIS.

Predlog spremembe 509
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, 
ki jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
tržijo deležev ali enot AIS brez 
ustreznega dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da se AIS ne 
nudijo vlagateljem v Uniji brez ustreznega 
dovoljenja. AIS, ki nimajo dovoljenja v 
skladu s to direktivo, se ne smejo nuditi 
vlagateljem v Uniji.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice
ne smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti. 

Or. en
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Obrazložitev

Ta direktiva mora zajemati vse AIS, ki prejemajo sredstva od evropskih vlagateljev.

Predlog spremembe 510
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, 
ki jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
tržijo deležev ali enot AIS brez 
ustreznega dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS brez 
ustreznega dovoljenja.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice 
ne smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja). Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral 
vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo enega UAIS. Direktiva mora upoštevati obstoječe 
razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da se nekateri skladi sami upravljajo, 
medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V primeru AIS, ki ne predvidevajo 
zunanjega upravitelja kot UAIS, postane UAIS sam AIS.
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Predlog spremembe 511
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, 
ki jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
tržijo deležev ali enot AIS brez 
ustreznega dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS brez 
ustreznega dovoljenja.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice ne 
smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti.

Države članice zahtevajo, da samo
subjekti, ki imajo dovoljenje v skladu s to 
direktivo, smejo nuditi upravljavske 
storitve za AIS, razen v primeru prenosa 
UAIS v skladu s členom 18 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja).

Predlog spremembe 512
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice 
ne smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti. 

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Strinjamo se s predlaganim predlogom spremembe v kompromisnem predlogu švedskega 
predsedstva.  Menimo, da je zelo pomembno zagotoviti, da se za UAIS, ki jih ne zajema 
direktiva (zlasti UAIS, ki so ustanovljeni zunaj Skupnosti), ne prepove trženje svojih AIS v 
Skupnosti na osnovi zasebnega plasiranja.

Predlog spremembe 513
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice 
ne smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 514
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice ne 
smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti. 

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s to 
direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ki so 
ustanovljeni v Uniji, ta direktiva ne 
zajema, v skladu z nacionalno zakonodajo 
države članice ne smejo nuditi 
upravljavskih storitev za AIS.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je upoštevati, da AIS v nekaterih primerih neposredno trži enote ali deleže AIS. 
Povsem ustrezno je zahtevati, da se za odobritev tega trženja imenuje UAIS EU. Kjer pa AIS 
imenuje tretjo stran za izvajanje nalog UAIS, ni potrebno, da v vseh primerih samo UAIS z 
dovoljenjem trži enote in deleže.

Predlog spremembe 515
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice ne 
smejo nuditi upravljavskih storitev za 
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 
Skupnosti.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s to 
direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice ne smejo nuditi 
upravljavskih storitev za AIS ali tržiti enot 
ali deležev AIS v Uniji, razen kakor je 
izključno navedeno v direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Omogočanje izjem, kot so na primer določene v členu 35 (kakor je bil spremenjen s 
Hökmarkovim predlogom spremembe 34), in s tem pojasnitev, da so za splošne omejitve iz 
člena 4 mogoče izjeme.

Predlog spremembe 516
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice ne 
smejo nuditi upravljavskih storitev za
AIS ali tržiti enot ali deležev AIS v 

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s to 
direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice ne smejo 
upravljati AIS ali tržiti enot ali deležev 
AIS v Uniji, razen pri prenosu UAIS v 
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Skupnosti. skladu s členom 18 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z zakonodajo Skupnosti (direktivo o trgih finančnih instrumentov ter kolektivnimi 
naložbenimi podjemi, ki vlagajo v prenosljive vrednostne papirje) glede urejanja prenosa.

Predlog spremembe 517
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS se ne sme ukvarjati z drugimi 
dejavnostmi kot upravljanjem AIS in 
zagotavljanjem diskretnega upravljanja 
portfelja in investicijskega svetovanja 
glede instrumentov, naštetih v Prilogi 1, 
oddelka C Direktive 2004/39/ES. Države 
članice dajo UAIS dovoljenje za 
zagotavljanje upravnih storitev in storitev 
trženja, navedenih v prilogi k tej direktivi 
kot pomožne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. UAIS lahko zaprosi za dovoljenje v 
skladu s to direktivo, da bi lahko tržil v 
Uniji v skladu s to direktivo, AIS, ki so bili 
ustanovljeni pred rokom za prenos te 
direktive, in za katere veljajo določbe o 
zagotavljanju informacij pristojnim 
organom iz členov 31 in 33 ter vlagateljem 
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iz člena 20.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se v to direktivo vključi določba o prehodnem obdobju in da se UAIS in 
zlasti njihovim naložbenikom zagotovi dovolj časa za prilagoditev na nove ukrepe, še posebej 
zato, ker poslujejo s skladi zaprtega tipa.

Predlog spremembe 519
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pristojni organ ne odobri dovoljenja 
AIS, da postane UAIS, razen če imajo 
direktorji ali člani vodstvenega organa 
AIS dovolj dober ugled in dovolj izkušenj 
glede vrste posla, ki ga izvaja AIS, za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da ima AIS dovolj ustreznih lastnosti za izvajanje zahtev iz te direktive. Zahteva 
temelji na isti zahtevi, veljavni za sklade KNPV, ki se upravljajo sami.

Predlog spremembe 520
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS so lahko pooblaščeni za 
zagotavljanje upravljavskih storitev za vse 
ali določene vrste AIS.

črtano
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UAIS ima lahko dovoljenje po tej direktivi 
in dovoljenje kot družba za upravljanje ali 
investicijsko podjetje po Direktivi 
2009/…/ES [Direktiva KNPVP].

Or. en

Obrazložitev

Ni več upravičen glede na prejšnje predloge sprememb.

Predlog spremembe 521
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS ima lahko dovoljenje po tej 
direktivi in dovoljenje kot družba za 
upravljanje ali investicijsko podjetje po 
Direktivi 2009/…/ES [Direktiva 
KNPVP].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja). Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral 
vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo enega UAIS. Direktiva mora upoštevati obstoječe 
razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da se nekateri skladi sami upravljajo, 
medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V primeru AIS, ki ne predvidevajo 
zunanjega upravitelja kot UAIS, postane UAIS sam AIS.
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Predlog spremembe 522
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS ima lahko dovoljenje po tej 
direktivi in dovoljenje kot družba za 
upravljanje ali investicijsko podjetje po 
Direktivi 2009/…/ES [Direktiva 
KNPVP].

Če ima UAIS dovoljenje po tej direktivi 
oz. če ima družba za upravljanje ali 
investicijsko podjetje dovoljenje po 
Direktivi 2009/65/ES, pristojni organi 
izdajo dovoljenje UAIS po Direktivi 
2009/65/ES oz. družbi za upravljanje ali 
investicijskemu podjetju po tej direktivi, če 
izpolnjujejo dodatne ustrezne zahteve za 
pridobitev dovoljenja. Pristojni organi 
zato zahtevajo le informacije, ki niso bile 
predložene za začetno dovoljenje pod 
pogojem, da informacije niso bile 
spremenjene.

Or. en

Obrazložitev

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. 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.

Predlog spremembe 523
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS ima lahko dovoljenje po tej direktivi 
in dovoljenje kot družba za upravljanje ali 
investicijsko podjetje po Direktivi 
2009/…/ES [Direktiva KNPVP].

Če ima UAIS dovoljenje po tej direktivi 
oz. če ima družba za upravljanje ali 
investicijsko podjetje dovoljenje po 
Direktivi 2009/65/ES, pristojni organi 
izdajo dovoljenje UAIS po Direktivi 
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2009/65/ES oz. družbi za upravljanje ali 
investicijskemu podjetju po tej direktivi če 
izpolnjujejo dodatne ustrezne zahteve za 
pridobitev dovoljenja.

Pristojni organi zato zahtevajo le 
informacije, ki niso bile predložene za 
začetno dovoljenje pod pogojem, da 
informacije niso bile spremenjene.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nalaganju nesorazmernih stroškov za UAIS in nadzornike je zato ustrezno 
zagotoviti tistim podjetjem, ki že upravljajo KNPVP ali AIS, da zaprosijo za odobritev za 
upravljanje obeh vrst skladov že z dokazilom, da izpolnjujejo vse dodatne zahteve, ki jih 
predvidevajo direktive, ki urejajo to dodatno dejavnost, namesto da bi se od njih zahtevalo, da 
zaprosijo za popolnoma novo dovoljenje.

Predlog spremembe 524
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko, poleg upravljavskih 
storitev, dajo UAIS dovoljenja za 
zagotavljanje investicijskega svetovanja 
kot pomožne storitve. Ta dejavnost 
predstavlja manjši del prometa UAIS.

Or. en

Predlog spremembe 525
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 4 do 8 se ne uporabljajo za 
industrijske holdinške družbe, ki svoje 



AM\804981SL.doc 13/136 PE439.125v01-00

SL

deleže tržijo na organiziranem trgu EU, če 
imajo deleže v svojih podružnicah ali 
pridruženih podjetjih, ki jih kontrolirajo, z 
namenom izvajanja industrijske poslovne 
strategije in ki niso ustanovljene z 
glavnim namenom doseganja donosov za 
svoje vlagatelje z odsvojitvami v 
določenem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Delovanje industrijskih holdinških družb, ki kotirajo na borzi, urejata prospektna direktiva in 
direktiva o preglednosti, pa tudi nacionalna zakonodaja o gospodarskih družbah, borzna 
pravila in drugi nacionalni predpisi. To zagotavlja zadostno preglednost, kar zadeva 
vlagatelje, zakonodajalce in družbo nasploh. Določbe členov 4 do 8 niso pomembne ali 
ustrezne za to vrsto podjetij.

Predlog spremembe 526
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Družba za upravljanje ali investicijsko 
podjetje v skladu z Direktivo 2009/65/ES 
se šteje, da ima odobreno dovoljenje tudi 
za namene te direktive in lahko upravlja 
nacionalno upravljane kolektivne 
naložbene podjeme, ki jih ne ureja 
Direktiva 2009/65/ES.
Pri upravljanju AIS upošteva družba za 
upravljanje ali investicijsko podjetje v 
skladu z Direktivo 2009/65/ES določbe te 
direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 527
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Družba za upravljanje ali investicijsko 
podjetje v skladu z Direktivo 2009/65/ES 
se šteje, da ima odobreno dovoljenje tudi 
za namene te direktive in lahko upravlja 
nacionalno upravljane kolektivne 
naložbene podjeme, ki jih ne ureja 
Direktiva 2009/65/ES. 
Pri upravljanju AIS upošteva družba za 
upravljanje ali investicijsko podjetje v 
skladu z Direktivo 2009/65/ES določbe te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja). Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral 
vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo enega UAIS. Direktiva mora upoštevati obstoječe 
razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da se nekateri skladi sami upravljajo, 
medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V primeru AIS, ki ne predvidevajo 
zunanjega upravitelja kot UAIS, postane UAIS sam AIS.

Predlog spremembe 528
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 18 države članice 
zagotovijo, da bo imel vsak AIS, ki spada 
v obseg te direktive, svojega UAIS, ki bo 
odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja 
zahtev direktive.
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja). Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral 
vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo enega UAIS. Direktiva mora upoštevati obstoječe 
razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da se nekateri skladi sami upravljajo, 
medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V primeru AIS, ki ne predvidevajo 
zunanjega upravitelja kot UAIS, postane UAIS sam AIS.

Predlog spremembe 529
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Brez poseganja v člen 18 države 
članice zagotovijo, da bo imel vsak AIS, ki 
spada v obseg te direktive, svojega UAIS, 
ki bo odgovoren za zagotavljanje 
izpolnjevanja zahtev direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo 
enega UAIS.

Predlog spremembe 530
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Brez poseganja v člen 18 države 
članice zagotovijo, da bo imel vsak AIS, ki 
spada v obseg te direktive, svojega UAIS, 
ki bo odgovoren za zagotavljanje 
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izpolnjevanja zahtev direktive.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to direktivo se odobri samo en UAIS za posamezen AIS.

Predlog spremembe 531
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Brez poseganja v člen 18 države 
članice zagotovijo, da bo imel vsak AIS, ki 
spada v obseg te direktive, svojega UAIS, 
ki bo odgovoren za zagotavljanje 
izpolnjevanja zahtev direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo 
enega UAIS.

Predlog spremembe 532
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Brez poseganja v člen 18 države 
članice zagotovijo, da bo imel vsak AIS, ki 
spada v obseg te direktive, svojega UAIS, 
ki bo odgovoren za zagotavljanje 
izpolnjevanja zahtev direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo 
enega UAIS.

Predlog spremembe 533
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Samo en pravni subjekt se lahko 
obravnava kot UAIS za določen AIS in je 
odgovoren za izpolnjevanje zahtev te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 534
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Glede na svojo pravno obliko so lahko 
AIS notranje upravljani ali pa imenujejo 
zunanjega upravitelja.
Kjer AIS ni določil zunanjega upravitelja 
kot UAIS, je AIS sam UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov. Treba je jasno izpostaviti načelo, da 
subjekti, ki nimajo dovoljenja kot UAIS v skladu s to direktivo, ne smejo nuditi upravljavskih 
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storitev za AIS (razen pri prenosu upravljanja). Ne glede na svojo pravno strukturo bi moral 
vsak AIS zaradi pravne varnosti imeti samo enega UAIS. Direktiva mora upoštevati obstoječe 
razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da se nekateri skladi sami upravljajo, 
medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V primeru AIS, ki ne predvidevajo 
zunanjega upravitelja kot UAIS, postane UAIS sam AIS.

Predlog spremembe 535
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Glede na svojo pravno obliko so lahko 
AIS notranje upravljani ali pa imenujejo 
zunanjega upravitelja. Kjer AIS ni določil 
zunanjega upravitelja kot UAIS, je AIS 
sam UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati obstoječe razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da 
imajo nekateri skladi lastno upravo, med tem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V 
primeru AIS, ki ne predvidevajo zunanjega upravitelja kot UAIS, sam AIS postane UAIS.

Predlog spremembe 536
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Glede na svojo pravno obliko so lahko 
AIS notranje vodeni ali pa imenujejo 
zunanjega upravitelja.
Kjer AIS ni določil zunanjega upravitelja 
kot UAIS, je AIS sam UAIS.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati obstoječe razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da 
imajo nekateri skladi lastno upravo, medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V 
primeru AIS, ki ne predvidevajo zunanjega upravitelja kot UAIS, sam AIS postane UAIS.

Predlog spremembe 537
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Glede na svojo pravno obliko so lahko 
AIS notranje vodeni ali pa imenujejo 
zunanjega upravitelja.
Kjer AIS ni določil zunanjega upravitelja 
kot UAIS, je AIS sam UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati obstoječe razlike med strukturami skladov, na primer dejstvo, da 
imajo nekateri skladi lastno upravo, medtem ko se za druge imenujejo zunanji upravitelji.  V 
primeru AIS, ki ne predvidevajo zunanjega upravitelja kot UAIS, sam AIS postane UAIS.

Predlog spremembe 538
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Države članice lahko pooblastijo AIS, 
da je lahko UAIS. Vendar pa ima lahko 
vsak AIS le enega UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Poudarja, da države članice lahko odobrijo AIS, da delujejo kot UAIS, vendar se to od njih ne 



PE439.125v01-00 20/136 AM\804981SL.doc

SL

zahteva. Za zagotavljanje jasne odgovornosti pa bi bil dovoljen samo en UAIS.

Predlog spremembe 539
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2f. UAIS je:

(a) zunanji upravitelj in je pravna oseba, 
ki jo je imenoval AIS oziroma ki deluje v 
njegovem imenu (imenovani UAIS), z 
imenovanjem pa je prevzela odgovornost 
za upravljanje celotnega portfelja AIS; ali
(b) kjer zakon, v skladu s katerim je 
ustanovljen AIS, zahteva, da ima AIS 
vodstveni organ za upravljanje AIS ter da 
vodstveni organ odloči, da ne bo imenoval 
zunanjega upravitelja kot UAIS, je AIS 
sam pooblaščen kot UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati strukturo AIS, ki je osnovan kot gospodarski subjekt v skladu s 
pravom gospodarskih družb držav članic, in ima pravno zahtevo, da ustanovi upravni odbor 
za svoj vodstveni organ, kot jih imajo investicijske družbe, te direktorje pa izvolijo delničarji 
AIS, do katerih imajo finančne obveznosti. Vsak spor bi se lahko obravnaval, če bi AIS imel 
pooblastilo, da izvaja naloge UAIS.

Predlog spremembe 540
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Odobrene dejavnosti

1. Države članice zagotovijo, da zunanje 



AM\804981SL.doc 21/136 PE439.125v01-00

SL

imenovani UAIS, ki ga ureja ta direktiva, 
ne sme sodelovati v drugih dejavnostih, 
kot upravljanju enega ali več AIS v skladu 
s to direktivo, z izjemo upravnih 
dejavnosti in trženja, kot so določene v 
Prilogi II Direktive 2009/65/ES, in 
dejavnostih, povezanih s temeljnimi 
sredstvi AIS, ali izdajo in odkupom enot 
ali deležev AIS, ali dodatnega upravljanja 
KNPVP na podlagi dovoljenja v skladu z 
Direktivo 2009/65/ES ter storitev v skladu 
s členom 6(2) Direktive 2009/65/ES, za 
katerega ima UAIS dovoljenje.
2. Države članice zagotovijo, da AIS, ki se 
upravlja sam in ki ga ureja ta direktiva, 
ne sme sodelovati v drugih dejavnostih, 
kot dejavnostih notranjega upravljanja, 
naštetih v Prilogi II Direktive 2009/65/ES, 
razen trženja tega AIS in dejavnosti, 
povezanih s temeljnimi sredstvi tega AIS 
ali izdajo, odkupom enot ali deležev v AIS.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice izdajo dovoljenje zunanje 
imenovanim UAIS, da poleg dejavnosti, 
naštetih v odstavku 1, opravljajo tudi 
naslednje storitve:
(a) upravljanje naložbenih portfeljev, 
skupaj s tistimi, ki so v lasti pokojninskih 
skladov, ter institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje v skladu s 
členom 19(1) Direktive 2003/41/ES v 
skladu s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji 
na podlagi presoje in individualnega 
dogovora;
(b) pomožne storitve:
(i)  sprejemanje in prenos naročil v zvezi z 
AIS;
(ii) hramba in opravljanje upravnih 
storitev v zvezi z AIS, skupaj s povezanimi 
storitvami, kot so upravljanje z 
gotovino/zavarovanjem;
(iii) investicijsko svetovanje v zvezi z enim 
ali več instrumentov, navedenih v oddelku 
C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES.
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo KNPVP in direktivo o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 541
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Odobrene dejavnosti

1. Države članice zagotovijo, da zunanje 
imenovani UAIS, ki ga ureja ta direktiva, 
ne sme sodelovati v drugih dejavnostih, 
kot upravljanju enega ali več AIS v skladu 
s to direktivo, z izjemo storitev iz točk 2 in 
3 Priloge, dejavnosti, povezanih s 
temeljnimi sredstvi AIS, ali izdajo in 
odkupom enot ali deležev AIS, dodatnega 
upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja 
v skladu z Direktivo 2009/65/ES ter 
storitev v skladu s členom 6(2) Direktive 
2009/65/ES, za katerega ima UAIS 
dovoljenje.
2. Države članice zagotovijo, da notranje 
vodeni AIS, ki ga ureja ta direktiva, ne 
sme sodelovati v drugih dejavnostih, kot 
dejavnostih notranjega upravljanja tega 
AIS iz točk 2 in 3 Priloge ter dejavnostih, 
povezanimi s temeljnimi sredstvi tega AIS 
ali z izdajo in odkupom enot ali deležev v 
AIS.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice izdajo dovoljenje zunanje 
imenovanim UAIS, da poleg dejavnosti, 
naštetih v odstavku 1, opravljajo tudi 
naslednje storitve:
(a) upravljanje naložbenih portfeljev in 
dejavnosti, povezanih s temeljnimi sredstvi 
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tega portfelja, skupaj s tistimi, ki so v lasti 
pokojninskih skladov, ter institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje v 
skladu s členom 19(1) Direktive 
2003/41/ES v skladu s pooblastili, ki jih 
dajo vlagatelji na podlagi presoje in 
individualnega dogovora; in
(b) kot pomožne storitve:
(i) sprejemanje in prenos naročil v zvezi z 
AIS;
(ii) investicijsko svetovanje v zvezi z enim 
ali več instrumentov, navedenih v oddelku 
C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES,
hramba in opravljanje upravnih storitev v 
zvezi z AIS, skupaj s povezanimi 
storitvami, kot so upravljanje z 
gotovino/zavarovanjem.
4. V skladu s to direktivo UAIS nima 
dovoljenja za zagotavljanje storitev iz 
odstavka 3 ali pomožnih storitev brez 
dovoljenja za storitve iz odstavka 3(a) ali 
za zagotavljanje samo dejavnosti iz točk 2 
in 3 Priloge.
5. Člen 2(2) in členi 12, 13 ter 19 
Direktive 2004/39/ES se uporabljajo za 
opravljanje storitev iz odstavka 3 tega 
člena.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev dejavnosti upravljanja in pomožnih storitev, ki jih lahko nudi UAIS. Omejitev 
storitev upravljanja na temeljne storitve upravljanja skupnega premoženja (v prilogi) v skladu 
z Direktivo KNPVP pa tudi pomožnih storitev (diskretno upravljanje portfelja in nekatere 
sistemske storitve) je zelo pomembna, saj se je z njo mogoče izogniti navzkrižju interesov med 
finančnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na upravljanje naložb in druge dejavnosti (bančništvo, 
zavarovalništvo itd.).
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Predlog spremembe 542
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Odobrene dejavnosti

 1. Države članice zagotovijo, da zunanje 
imenovani UAIS, ki ga ureja ta direktiva, 
ne sme sodelovati v drugih dejavnostih, 
kot upravljanju enega ali več AIS v skladu 
s to direktivo, z izjemo storitev iz točk 2 in 
3 Priloge, dejavnosti, povezanih s 
temeljnimi sredstvi AIS, ali izdajo in 
odkupom enot ali deležev AIS, dodatnega 
upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja 
v skladu z Direktivo 2009/65/ES ter 
storitev v skladu s členom 6(2) Direktive 
2009/65/ES, za katerega ima UAIS 
dovoljenje.
2. Države članice zagotovijo, da notranje 
vodeni AIS, ki ga ureja ta direktiva, ne 
sme sodelovati v drugih dejavnostih, kot 
dejavnostih notranjega upravljanja tega 
UAIS iz točk 2 in 3 Priloge ter 
dejavnostih, povezanimi s temeljnimi 
sredstvi tega AIS ali z izdajo in odkupom 
enot ali deležev v AIS.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice izdajo dovoljenje zunanje 
imenovanim UAIS, da poleg dejavnosti, 
naštetih v odstavku 1, opravljajo tudi 
naslednje storitve:
(a) upravljanje naložbenih portfeljev in 
dejavnosti, povezanih s temeljnimi sredstvi 
tega portfelja, skupaj s tistimi, ki so v lasti 
pokojninskih skladov, ter institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje v 
skladu s členom 19(1) Direktive 
2003/41/ES v skladu s pooblastili, ki jih 
dajo vlagatelji na podlagi presoje in 
individualnega dogovora; in
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(b) kot pomožne storitve:
(i) sprejemanje in prenos naročil v zvezi z 
AIS;
(ii)  investicijsko svetovanje v zvezi z enim 
ali več instrumentov, navedenih v oddelku 
C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES,
hramba in opravljanje upravnih storitev v 
zvezi z AIS, skupaj s povezanimi 
storitvami, kot so upravljanje z 
gotovino/zavarovanjem.
4. V skladu s to direktivo UAIS nima 
dovoljenja za zagotavljanje storitev iz 
odstavka 3 ali pomožnih storitev brez 
dovoljenja za storitve iz odstavka 3(a) ali 
za zagotavljanje samo dejavnosti iz točk 2 
in 3 Priloge.
5. Člen 2(2) in členi 12, 13 ter 19 
Direktive 2004/39/ES se uporabljajo za 
opravljanje storitev iz odstavka 3 tega 
člena.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev storitev upravljanja na temeljne storitve upravljanja skupnega premoženja (v 
prilogi) v skladu z Direktivo KNPVP pa tudi pomožnih storitev (diskretno upravljanje 
portfelja in nekatere sistemske storitve) je zelo pomembna, saj se je z njo mogoče izogniti 
navzkrižju interesov med finančnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na upravljanje naložb in 
druge dejavnosti (bančništvo, zavarovalništvo itd.), zlasti če enote, kot so kreditne institucije, 
zavarovalnice itd., niso več izključene iz področja uporabe.

Predlog spremembe 543
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Dejavnosti UAIS
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1. Države članice zagotovijo, da zunanje 
imenovani UAIS, ki ga ureja ta direktiva, 
ne sme sodelovati v drugih dejavnostih, 
kot upravljanju enega ali več AIS v skladu 
s to direktivo, z izjemo storitev iz točk 2 in 
3 Priloge, dejavnosti, povezanih s 
temeljnimi sredstvi AIS, ali izdajo in 
odkupom enot ali deležev AIS, dodatnega 
upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja 
v skladu z Direktivo 2009/65/ES ter 
storitvami v skladu s členom 6(2) 
Direktive 2009/65/ES, za katerega ima 
UAIS dovoljenje.
2. Države članice zagotovijo, da notranje 
vodeni AIS, ki ga ureja ta direktiva, ne 
sme sodelovati v drugih dejavnostih, kot 
dejavnostih notranjega upravljanja tega 
AIS iz točk 2 in 3 Priloge ter dejavnostih, 
povezanimi s temeljnimi sredstvi tega AIS 
ali z izdajo in odkupom enot ali deležev v 
AIS.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice izdajo dovoljenje zunanje 
imenovanim UAIS, da poleg upravljanja 
enega ali več AIS, opravljajo tudi 
naslednje storitve:
(a) upravljanje naložbenih portfeljev, 
skupaj s tistimi, ki so v lasti pokojninskih 
skladov, ter institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje v skladu s 
členom 19(1) Direktive 2003/41/ES v 
skladu s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji 
na podlagi presoje in individualnega 
dogovora;
(b) kot pomožne storitve:
(i) investicijsko svetovanje;
(ii) hramba in opravljanje upravnih 
storitev v zvezi z enotami premoženja 
podjetij za kolektivne naložbe.
4. V skladu s to direktivo UAIS nima 
dovoljenja za zagotavljanje samo storitev 
iz odstavka 3 ali za zagotavljanje 
dejavnosti iz točk 2 in 3 priloge I k tej 
direktivi.
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5. Člen 2(2) in členi 12, 13 ter 19 
Direktive 2004/39/ES se uporabljajo za 
opravljanje storitev iz odstavka 3 tega 
člena.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev dejavnosti upravljanja in pomožnih storitev, ki jih lahko nudi UAIS. Omejitev 
storitev upravljanja na temeljne storitve upravljanja skupnega premoženja (člen 3d Priloge) v 
skladu z Direktivo KNPVP, pa tudi pomožnih storitev iz člena 4a (novo) (diskretno 
upravljanje portfelja in nekatere sistemske storitve) je zelo pomembna, saj se je z njo mogoče 
izogniti navzkrižju interesov med finančnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na upravljanje 
naložb in druge dejavnosti (bančništvo, zavarovalništvo itd.)  

Predlog spremembe 544
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje izdajo pristojni organi države 
članice gostiteljice, na ozemlju katere se 
AIS ponuja vlagateljem. Dovoljenje, ki ga 
izdajo pristojni organi države članice 
gostiteljice, ne veljajo za ponujanje AIS v 
kateri koli drugi državi članici.
Dovoljenja, ki veljajo za vse države 
članice, izda Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge. AIS, ki nimajo 
sedeža v Uniji, ne morejo zaprositi za 
tovrstno dovoljenje. 

UAIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom države članice, v kateri ima 
registrirani sedež, predloži naslednje:

AIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom predloži naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija mora podeliti evropski potni list, da bi tako preprečila vsakršno 
regulatorno arbitražo med državami članicami. Država članica gostiteljica bi morala imeti 
možnost ne odobriti, da bi se AIS iz tretje države ponujal njenim nacionalnim vlagateljem.
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Predlog spremembe 545
Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom države članice, v kateri ima 
registrirani sedež, predloži naslednje:

1. UAIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom države članice, v kateri ima 
registrirani sedež, ali če UAIS ni 
ustanovljen v Uniji, pristojnemu organu 
države članice, kjer namerava imeti 
večino dejavnih tržnih storitev AIS, ki ga 
upravlja, predloži naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 546
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom države članice, v kateri ima 
registrirani sedež, predloži naslednje:

Države članice zahtevajo, da UAIS, ki 
prosi za dovoljenje, pristojnim organom 
matične države članice predloži naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 547
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) informacije o osebah, ki učinkovito 
vodijo posle UAIS;

Or. en

Obrazložitev

Ta informacija je pomembna, zato jo je treba dodati.

Predlog spremembe 548
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o istovetnosti delničarjev 
UAIS ali članov, neposrednih ali 
posrednih, fizičnih ali pravnih osebah, ki 
imajo kvalificirane deleže, in o zneskih teh 
deležev; 

(a) informacije o istovetnosti delničarjev 
UAIS ali članov, neposrednih ali 
posrednih, fizičnih ali pravnih osebah, ki 
imajo kvalificirane deleže, in o zneskih teh 
deležev, ko je vložena prošnja za 
dovoljenje; ta točka ne velja za AIS, ki se 
upravljajo sami;

Or. en

Obrazložitev

Ta obveznost ne velja za sklade, ki se upravljajo sami.
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Predlog spremembe 549
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o istovetnosti delničarjev 
UAIS ali članov, neposrednih ali 
posrednih, fizičnih ali pravnih osebah, ki 
imajo kvalificirane deleže, in o zneskih teh 
deležev;

(a) informacije o osebah, ki učinkovito 
vodijo posle UAIS in istovetnosti 
delničarjev UAIS ali članov, neposrednih 
ali posrednih, fizičnih ali pravnih osebah, 
ki imajo kvalificirane deleže, in o zneskih 
teh deležev;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.

Predlog spremembe 550
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) informacija o identiteti UAIS;

Or. en

Obrazložitev

Ker se izdajanje dovoljenj nanaša AIS, je identiteta UAIS potrebna informacija.
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Predlog spremembe 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava UAIS 
izpolniti obveznosti po poglavjih III in IV 
ter, kjer je to primerno, po poglavjih V, VI 
in VII;

(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava UAIS 
izpolniti obveznosti po poglavjih III in IV 
ter, kjer je to primerno, po poglavjih V, VI 
in VII ter informacije o državi članici, v 
kateri namerava UAIS tržiti AIS, ki ga 
upravlja;

Or. en

Predlog spremembe 552
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava UAIS 
izpolniti obveznosti po poglavjih III in IV 
ter, kjer je to primerno, po poglavjih V, VI 
in VII;

(b) program dejavnosti, ki določa 
organizacijsko strukturo UAIS, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava UAIS 
izpolniti obveznosti po poglavjih III in IV 
ter, kjer je to primerno, po poglavjih V, VI 
in VII;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 553
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava
UAIS izpolniti obveznosti po poglavjih III 
in IV ter, kjer je to primerno, po poglavjih 
V, VI in VII;

(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako nameravata 
AIS in UAIS izpolniti svoje obveznosti po 
poglavjih III in IV ter, kjer je to primerno, 
po poglavjih V, VI in VII;

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 554
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podrobne informacije o značilnostih 
AIS, ki ga namerava upravljati, vključno z 
identifikacijo držav članic ali tretjih držav, 
na katerih ozemlju ima sedež;

(c) informacije o naložbenih strategijah, 
skupaj s politiko UAIS v zvezi z uporabo 
finančnih vzvodov ter o profilu tveganja
in drugih značilnostih AIS, ki ga upravlja 
ali namerava upravljati, vključno z 
informacijami o državah članicah ali 
tretjih državah, v katerih so ustanovljeni 
ali bodo ustanovljeni;
(ca) informacije o sedežu osnovnega 
sklada, če je tak AIS sklad sklada;
(cb) informacije o sedežu glavnega 
sklada;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
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sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.

Predlog spremembe 555
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podrobne informacije o značilnostih 
AIS, ki ga namerava upravljati, vključno z 
identifikacijo držav članic ali tretjih držav, 
na katerih ozemlju ima sedež;

(c) podrobne informacije o značilnostih 
AIS, vključno z identifikacijo držav članic 
ali tretjih držav, na katerih ozemlju ima 
sedež;

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje, ki velja za AIS.

Predlog spremembe 556
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pravila upravljanja sklada ali ustanovno 
listino vsakega AIS, ki ga UAIS namerava 
upravljati;

(d) pravila upravljanja ali ustanovno 
listino;

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje, ki velja za AIS.
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Predlog spremembe 557
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pravila upravljanja sklada ali ustanovno 
listino vsakega AIS, ki ga UAIS namerava 
upravljati;

(d) pravila upravljanja sklada ali ustanovno 
listino vsakega AIS, ki ga UAIS upravlja;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.

Predlog spremembe 558
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) kjer so že na voljo pravila upravljanja 
sklada ali ustanovno listino vsakega AIS, 
ki ga UAIS namerava upravljati;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 559
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) informacije o ureditvah za prenos 
funkcij upravljavskih storitev na tretje 
osebe, kot je navedeno v členu 18, in, kjer 
je to primerno, v členu 35;

(e) kjer so že na voljo informacije o 
ureditvah za prenos funkcij upravljavskih 
storitev na tretje osebe, kot je navedeno v 
členu 18;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.

Predlog spremembe 560
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) informacije o ureditvah za prenos 
funkcij upravljavskih storitev na tretje 
osebe, kot je navedeno v členu 18, in, kjer 
je to primerno, v členu 35;

(e) informacije o ureditvah za prenos 
funkcij upravljavskih storitev na tretje 
osebe, kot je navedeno v členu 18;

Or. en
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Predlog spremembe 561
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) informacije o ureditvah za varno 
hrambo premoženja AIS, vključno z, kjer 
je to primerno, ureditvami iz člena 38;

(f) informacije o ureditvah za varno 
hrambo premoženja AIS, kjer je to 
primerno;

Or. en

Predlog spremembe 562
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) informacije o ureditvah za varno 
hrambo premoženja AIS, vključno z, kjer 
je to primerno, ureditvami iz člena 38;

(f) kjer so že na voljo informacije o 
ureditvah za varno hrambo premoženja 
AIS;

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 563
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) vse dodatne informacije, navedene v 
členu 20(1).

(g) kjer so že na voljo vse dodatne 
informacije, navedene v členu 20(1) za 
vsak AIS, ki ga UAIS upravlja ali 
namerava upravljati.

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.

Predlog spremembe 564
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) kjer AIS prosi za dovoljenje kot 
UAIS, imena direktorjev ali članov 
vodstvenega organa AIS in podrobnosti 
glede usposobljenosti in izkušenj, 
povezanih z delovanjem AIS.

Or. en

Obrazložitev

Kjer je treba AIS še pooblastiti kot UAIS, posreduje ta pristojnemu organu informacije za 
zagotovitev, da so direktorji ali člani vodstvenega organa sposobni za opravljanje obveznosti 
iz direktive.
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Predlog spremembe 565
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) kjer AIS, ki se upravlja sam, prosi za 
dovoljenje za UAIS, imena članov 
vodstvenega organa AIS in podrobnosti 
glede njihovih usposobljenosti in izkušenj, 
povezanih z vrsto posla, ki ga izvaja AIS.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti zaradi strukture sklada.

Predlog spremembe 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) informacije o preteklem poslovanju 
UAIS ter če je UAIS pravna oseba tudi 
informacije o preteklem poslovanju 
pravnih zastopnikov, direktorjev in 
ključnega osebja UAIS;

Or. en
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Predlog spremembe 567
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

kjer ima AIS dovoljenje, da je lahko 
UAIS, z deleži ali enotami AIS pa se 
trguje na javnem trgu, se od AIS ne 
zahteva, da zagotovi informacije, določene 
v členu 5(1)(a), mora pa zagotoviti 
informacije, na katerih trgih se trguje z 
njegovimi deleži in enotami in kje je 
delniška knjiga na voljo za pregled.

Or. en

Obrazložitev

Za deleže ali enote AIS, s katerimi se trguje na javnih trgih, bi bile informacije, zahtevane v 
členu 5(1), delno koristne in bi zelo hitro zastarale, saj bi se trgovanje z deleži nenehno 
izvajalo.  Druga možnost bi zagotovila bolj uporabne informacije za pristojne organe in 
zagotovila bolj učinkovit pregled.

Predlog spremembe 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS mora imeti glavno upravo v državi 
članici, v kateri ima registrirani sedež.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Usklajen postopek je določen, da zaščiti vlagatelje držav članic, kjer bodo trženi skladi. 
Končno odločitev sprejme matična država članica, vendar se posvetuje z državami članicami 
gostiteljicami in ima ves čas dostop do pomembnih informacij.
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Predlog spremembe 569
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS mora imeti glavno upravo v državi 
članici, v kateri ima registrirani sedež.

UAIS mora biti pravno ustanovljen v 
državi članici, v kateri ima registrirani 
sedež.

Or. en

Obrazložitev

Za UAIS in AIS, ki niso ustanovljeni v EU in so fizično prisotni v državi članici EU ter 
registrirani pri regulatorju države članice EU, veljajo skladu z direktivo enaka pravila kot za 
UAIS in AIS, ki so ustanovljeni v EU.

Predlog spremembe 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, zagotovljene pristojnim 
organom v skladu z odstavkom 1, kot tudi 
vsako spremembo ali dodatek k njemu, ti 
organi takoj sporočijo državam članicam, 
v katerih namerava UAIS tržiti AIS, ki ga 
upravlja, ter takoj shrani organ pri 
Odboru evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje. Za namene hranjenja 
ta odbor ustvari in upravlja posebno 
podatkovno zbirko, ki je dostopna 
pristojnim organom vseh držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Usklajen postopek je določen, da zaščiti vlagatelje držav članic, kjer bodo trženi skladi. 
Končno odločitev sprejme matična država članica, vendar se posvetuje z državami članicami 
gostiteljicami in ima ves čas dostop do pomembnih informacij.
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Predlog spremembe 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi držav članic, v katerih 
UAIS namerava tržiti AIS, ki ga upravlja, 
lahko v šestih tednih po prejemu 
obvestila:
(a) od pristojnega organa, pri katerem je 
UAIS vložil prošnjo, zahteva vse dodatne 
informacije v zvezi s prosilcem UAIS, ki 
jih ta pristojni organ sme zahtevati;
(b) pristojnemu organu, pri kateremu je 
UAIS zaprosil za dovoljenje, zagotovi 
informacije;
(c) navede vsako nasprotovanje za 
odobritev dovoljenja prosilcu in prejme od 
pristojnega organa, pri kateremu je UAIS 
zaprosil za dovoljenje, podroben odgovor 
glede teh nasprotovanj.

Or. en

Obrazložitev

Usklajen postopek je določen, da zaščiti vlagatelje držav članic, kjer bodo trženi skladi. 
Končno odločitev sprejme matična država članica, vendar se posvetuje z državami članicami 
gostiteljicami in ima ves čas dostop do pomembnih informacij.
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Predlog spremembe 572
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Osrednji register

1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge vodi osrednji javni register, v katerem 
je za vsak AIS in UAIS navedeno 
naslednje:
(a) jasna identifikacija;
(b) imena vsakega AIS in UAIS;
(c) pristojni nadzorni organ za UAIS.
2. Za vsak AIS vsebuje register: 
(a) odgovornega UAIS;
(b) depozitarja;
(c) cenilca.
3. Register se objavi v elektronski obliki in 
je javno dostopen na internetu. Začetek 
gospodarske dejavnosti AIS je odvisen od 
registracije in dopusten po njej. 

Or. en

Obrazložitev

Številni nadzorni organi menijo, da je centralni register na evropski ravni ustrezen za 
olajšanje identifikacije AIS in UAIS za vlagatelje in nacionalne nadzornike.  To bi okrepilo 
čezmejno preglednost, iskanje dokumentov, predloženih za izdajo dovoljenja AIS, ter 
prepoznavanje morebitnih povezanih tveganj v portfelju različnih AIS.



AM\804981SL.doc 43/136 PE439.125v01-00

SL

Predlog spremembe 573
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Osrednji register

1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge vodi osrednji javni register, v katerem 
je za vsak AIS in UAIS navedeno 
naslednje:
(a) jasna identifikacija;
(b) imena vsakega AIS in UAIS;
(c) pristojni nadzorni organ za UAIS.
2. Za vsak AIS vsebuje register: 
(a) odgovornega UAIS;
(b) depozitarja;
(c) cenilca.
3. Register se objavi v elektronski obliki in 
je javno dostopen na internetu. Začetek 
gospodarske dejavnosti AIS je odvisen od 
registracije in dopusten po njej.

Or. en

Obrazložitev

Številni nadzorni organi menijo, da je centralni register na evropski ravni ustrezen za 
olajšanje identifikacije AIS in UAIS za vlagatelje in nacionalne nadzornike.  To bi okrepilo 
čezmejno preglednost, iskanje dokumentov, predloženih za izdajo dovoljenja AIS, ter 
prepoznavanje morebitnih povezanih tveganj v portfelju različnih AIS.
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Predlog spremembe 574
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi matične države članice
izdajo dovoljenje samo, če je potrjeno, da 
bo UAIS zmožen izpolniti pogoje te 
direktive.

1. Pristojni izdajo dovoljenje samo, če je 
potrjeno, da bosta AIF in UAIS zmožna
izpolniti pogoje te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji predlog spremembe je opredelil ustrezne pristojne organe in namen dovoljenj.

Predlog spremembe 575
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi matične države članice 
izdajo dovoljenje samo, če je potrjeno, da 
bo UAIS zmožen izpolniti pogoje te 
direktive.

1. Pristojni organi matične države članice 
izdajo dovoljenje za delovanje kot UAIS
samo, če je potrjeno, da bo UAIS zmožen 
izpolniti pogoje te direktive. Za pravila 
upravljanja sklada ali druge instrumente 
iz člena 5(1)(d) ni potrebna izdaja 
dovoljenja.

Or. en
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Predlog spremembe 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi matične države članice 
izdajo dovoljenje samo, če je potrjeno, da 
bo UAIS zmožen izpolniti pogoje te 
direktive.

1. Pristojni organi matične države članice 
izdajo dovoljenje samo, če je potrjeno, da 
bo UAIS zmožen izpolniti pogoje te 
direktive, po upoštevanju vseh 
nasprotovanj, prejetih v skladu s členom 
5(2a).

Or. en

Predlog spremembe 577
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru težav se lahko posvetujejo z 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev in učinkovitega izvajanja te direktive se v 
primeru težav posvetuje z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.



PE439.125v01-00 46/136 AM\804981SL.doc

SL

Predlog spremembe 578
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje velja v vseh državah članicah. Samo dovoljenje, ki ga Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge izda AIS s 
sedežem v Uniji, velja v vseh državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji predlog spremembe je opredelil ustrezne pristojne organe in namen dovoljenj.

Predlog spremembe 579
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi matične države članice
zavrnejo izdajo dovoljenja, če učinkovito 
izvajanje nadzornih funkcij preprečuje 
naslednje:

2. Pristojni organi zavrnejo izdajo 
dovoljenja, če učinkovito izvajanje 
nadzornih funkcij preprečuje naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji predlogi sprememb so opredelili ustrezne pristojne organe.
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Predlog spremembe 580
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dovoljenje zajema vse ureditve prenosa 
UAIS, ki so tudi sporočene v zahtevku.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za izdajo dovoljenja glede prenosa bi bila neustrezna zahteva za UAIS brez vidnih 
koristi za uresničevanje ciljev te direktive. Za nadaljnje informacije glej obrazložitev 
predlogov sprememb k členu 18.

Predlog spremembe 581
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dovoljenje zajema vse ureditve prenosa 
UAIS, ki so tudi sporočene v zahtevku.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z zakonodajo Skupnosti (direktivo o trgih finančnih instrumentov ter KNPVP) 
glede urejanja prenosa.
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Predlog spremembe 582
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice lahko 
omejijo obseg dovoljenja, zlasti v zvezi z
vrsto AIS, ki ga UAIS lahko upravlja, kot 
tudi obseg ureditve prenosa.

Pristojni organi lahko omejijo obseg 
dovoljenja, zlasti v zvezi z ureditvijo 
prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje, ki velja za AIS.

Predlog spremembe 583
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebno pozornost je treba nameniti 
razvrstitvi tveganj AIS, za katerega ima 
UAIS dovoljenje za upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

Skladi vsebujejo različna tveganja, ki so odvisna od naložbene strategije. Sklad, ki ni odvisen 
od trga, se na primer ocenjuje drugače od sklada, ki lahko zavzema le dolge pozicije, ki 
povzroča napihovanje cen, saj gre za enosmeren model.
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Predlog spremembe 584
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi obvestijo prosilca o 
izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja v dveh 
mesecih po predložitvi popolnega 
zahtevka.

4. Pristojni organi pisno obvestijo prosilca 
o izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja v 
dveh mesecih po predložitvi popolnega 
zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar koli dovoljenje zavrne ali ko se 
naložijo omejitve, se za to navedejo 
razlogi.

Kadar koli dovoljenje zavrne ali ko se 
naložijo omejitve, se za to navedejo 
razlogi. Če pristojni organi ne obvestijo 
prosilca, se to razume kot zavrnitev 
prošnje za dovoljenje brez obrazložitve.

Or. en

Predlog spremembe 586
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. UAIS lahko začne zagotavljati 
upravljavske storitve v matični državi 
članici takoj, ko je bilo dovoljenje izdano.

5. UAIS lahko začne prejemati sredstva od 
vlagateljev takoj, ko je bilo dovoljenje 
izdano.

Or. en



PE439.125v01-00 50/136 AM\804981SL.doc

SL

Predlog spremembe 587
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Posebni pogoji za odobritev dovoljenja 
AIS, ki imajo sedež v tretjih državah

1. Če je UAIS za AIS, ki je prosil za 
dovoljenje, ustanovljen v Uniji, bo UAIS v 
skladu s to direktivo odgovoren za 
izpolnjevanje obveznosti AIS, ki ima sedež 
v tretjih državah, tako kot če bi AIS imel 
sedež v Uniji.
2. Če sta AIS in UAIS ustanovljena v tretji 
državi, se lahko dovoljenje izda samo, če 
AIS in UAIS izpolnjujeta naslednje 
zahteve direktive:
(a) poglavje III, razen členov 12 in 13, če 
AIS ne deluje na finančnih trgih 
Skupnosti;
(b) poglavje IV
(c) poglavje V, razen če AIS ne deluje na 
finančnih trgih Unije in ne kupuje 
podjetij v Uniji, ki ne kotirajo na borzi.
Izpolnjevanje zahtev te direktive mora biti 
potrjeno s postopkom skrbnega 
preverjanja ene ali več oseb, ki so 
zakonsko pooblaščene za revidiranje 
izkazov v skladu z Direktivo 2006/43/ES. 
Na podlagi tega poročila izdajo pristojni 
organi dovoljenje, ki ga bo potrebno vsako 
leto ponoviti.
3. Izdaja dovoljenja zahteva, da je AIS 
ustanovljen v državi ali sodni pristojnosti, 
ki v celoti izmenjuje informacije za 
davčne namene z državami članicami v 
skladu z mednarodno sprejetimi 
standardi, vključenimi v člen 26 Vzorčne 
davčne konvencije OECD. 
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4. Izdaja dovoljenja zahteva, da je AIS 
ustanovljen v državi, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
bonitetnih vprašanj z Evropskim organom 
za vrednostne papirje in trge.
5. Ko ima AIS sedež v tretji državi, lahko 
pristojni organi podaljšajo obdobje iz 
člena 6(4), če je to potrebno za 
preverjanje, ali so pogoji iz te direktive 
izpolnjeni.
6. Če imajo AIS sedež v tretji državi, lahko 
pristojni organi države članice, kjer je AIS 
zaprosil za dovoljenje, naložijo dodatne 
zahteve, da zaščitijo svoje vlagatelje, če 
menijo, da je to potrebno.
7. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobneje določajo vsebino postopka 
skrbnega preverjanja in učinkovito 
izmenjavo informacij glede bonitetnih 
vprašanj.

Or. en

Obrazložitev

AIS s sedežem v tretjih državah imajo lahko dostop do evropskih trgov, takoj ko izpolnijo 
zahteve direktive v zvezi z zaščito vlagateljev.

Predlog spremembe 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a 
Postopek in pogoji za registracijo 
sistemsko nepomembnih UAIS

1. Sistemsko nepomemben UAIS pri 
registraciji zagotovi pristojnim organom 
njegove matične države informacije in vse 
nadaljnje spremembe, zahtevane v 
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členu 5(-a) do (a), (c) in (g):
(a) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako UAIS 
namerava izpolniti svoje obveznosti v 
skladu s poglavjem IV;
(b) organizacijsko strukturo UAIS.
2. Pristojni organi potrdijo registracijo 
takoj, ko so predložene popolne 
informacije, zahtevane v odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 589
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
matične države članice obvesti o vseh 
spremembah v zvezi z informacijami, 
predloženimi v prvotnem zahtevku, ki bi 
lahko pomembno vplivale na pogoje, pod 
katerimi je bilo dovoljenje izdano, zlasti o 
spremembah naložbene strategije in 
politike katerega koli AIS, ki ga upravlja, 
ali o pravilih upravljanja AIS ali o 
ustanovni listini ter identiteti vsakega 
drugega AIS, ki ga namerava UAIS 
upravljati.

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
matične države članice obvesti o vseh
bistvenih spremembah pogojev, pod 
katerimi je bilo začetno dovoljenje izdano, 
zlasti o bistvenih spremembah v programu 
dejavnosti UAIS naložbene strategije in 
politike katerega koli AIS, ki ga upravlja.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za naložbe poklicnih naložbenikov se v kratkem roku pogosto spreminjajo. Za UAIS 
se mora omogočiti, da se ustrezno in takoj prilagodi spremembam. Če bi za takšne
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spremembe pristojni organi izvajali postopek s pregledom v roku enega meseca, bi posledične 
zamude negativno vplivale na UAIS v njegovem konkurenčnem okolju.

Predlog spremembe 590
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
matične države članice obvesti o vseh 
spremembah v zvezi z informacijami, 
predloženimi v prvotnem zahtevku, ki bi 
lahko pomembno vplivale na pogoje, pod 
katerimi je bilo dovoljenje izdano, zlasti o 
spremembah naložbene strategije in 
politike katerega koli AIS, ki ga upravlja, 
ali o pravilih upravljanja AIS ali o 
ustanovni listini ter identiteti vsakega 
drugega AIS, ki ga namerava UAIS 
upravljati.

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
obvesti o vseh spremembah v zvezi z 
informacijami, predloženimi v prvotnem 
zahtevku, ki bi lahko pomembno vplivale 
na pogoje, pod katerimi je bilo dovoljenje 
izdano AIS, zlasti o spremembah 
naložbene strategije in politike ali o 
pravilih upravljanja AIS ali o ustanovni 
listini.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje, ki velja za AIS.

Predlog spremembe 591
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru AIS, ki se notranje upravljajo, 
katerih deleži so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu, je treba informacije o 
spremembah, ki zadevajo delničarje UAIS 
s kvalificiranim deležem, posredovati 
pristojnim organom še pred izvajanjem, 
samo če so ti delničarji zastopani, ali pa 
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zaprosijo da bodo zastopani, v odboru AIS 
ali drugače izvajajo ali poskušajo izvajati 
nadzor ali pa vplivati na odbor ali 
upravljanje AIS.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se preprečile nepotrebne ovire pri trgovanju in vlaganju AIS deležev, se zdi zaželeno 
omejiti potrebo po predhodnem obveščanju nadzornih organov na tiste primere, v katerih 
spremembe v kvalificiranih deležih vplivajo ali pa bi lahko vplivale na sestavo odbora, 
spremembo nadzora AIS (na primer prevzem) ali kakršnem koli drugem neobvladujočem 
vplivu odbora ali vodstva AIS (na primer „aktivist“ skladov hedge ali delničar, ki se ukvarja z 
vodenjem AIS, da bi vplival na njegove strategije in odločitve).

Predlog spremembe 592
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi v mesecu dni po prejemu 
tega obvestila odobrijo te spremembe, 
naložijo omejitve ali pa te spremembe 
zavrnejo.

Če se pristojni organi odločijo naložiti 
omejitve ali zavrniti te spremembe, 
obvestijo UAIS v mesecu dni po prejemu 
tega obvestila. Če pristojni organi ne 
nasprotujejo spremembam v 
ocenjevalnem obdobju, se te lahko 
uveljavijo.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za naložbe poklicnih naložbenikov se v kratkem roku pogosto spreminjajo. Za UAIS 
se mora omogočiti, da se ustrezno in takoj prilagodi spremembam. Če bi za takšne 
spremembe pristojni organi izvajali postopek s pregledom v roku enega meseca, bi posledično 
nastale zamude, ki bi negativno vplivale na UAIS v njegovem konkurenčnem okolju.
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Predlog spremembe 593
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavka 1 in 2 ne veljata, če spremembe 
zadevajo samo spremembe v naložbenih 
strategijah in politikah AIS, ki jih 
upravljajo UAIS, ki jih tržijo samo 
poklicni vlagatelji. UAIS obvesti pristojne 
organe o teh spremembah na ustrezen 
način.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za naložbe poklicnih naložbenikov se v kratkem roku pogosto spreminjajo. Za UAIS 
se mora omogočiti, da se ustrezno in takoj prilagodi spremembam. Če bi za takšne 
spremembe pristojni organi izvajali postopek s pregledom v roku enega meseca, bi posledično 
nastale zamude, ki bi negativno vplivale na UAIS v njegovem konkurenčnem okolju.

Predlog spremembe 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru AIS, ki se notranje upravljajo, 
katerih deleži so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu, je treba informacije o 
spremembah, ki zadevajo delničarje UAIS 
s kvalificiranim deležem, posredovati 
pristojnim organom še pred izvajanjem, 
samo če so ti delničarji zastopani, ali pa 
zaprosijo da bodo zastopani, v odboru AIS 
ali drugače izvajajo ali poskušajo izvajati 
nadzor ali pa vplivati na odbor ali 
upravljanje AIS.

Or. en
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Obrazložitev

Pri AIS, ki kotirajo in se z njimi trguje na organiziranem trgu, lahko običajno trgovanje na 
trgu privede do občasnih ali pogostih spremembe v deležih, ki presegajo 10 % kapitala ali 
glasovalnih pravic v AIS. 

Da bi se preprečile nepotrebne ovire pri trgovanju in vlaganju AIS deležev, se zdi zaželeno 
omejiti potrebo po predhodnem obveščanju nadzornih organov na tiste primere, v katerih 
spremembe v kvalificiranih deležih vplivajo ali pa bi lahko vplivale na sestavo odbora, 
spremembo nadzora AIS ali pa v kakršnem koli drugem neobvladujočem vplivu odbora ali 
vodstva AIS.

Predlog spremembe 595
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členi 49a, 49b in 49c, ki podrobneje 
opredeljujejo merila za ocenjevanje 
bistvenih sprememb pogojev, v skladu s 
katerimi je bilo odobreno dovoljenje.

Or. en

Predlog spremembe 596
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko odvzamejo 
dovoljenje, izdano UAIS, če ta UAIS:

Pristojni organi lahko odvzamejo 
dovoljenje, izdano AIS, če ta AIS:

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje, ki velja za AIS.
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Predlog spremembe 597
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Pristojni organi obvestijo Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge vsako 
četrtletje v skladu s konsolidirano obliko 
dovoljenja, odobrenega ali ne, in ob 
uporabi členov 6,7 in 8 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge je treba zagotoviti vse ustrezne informacije 
za namene statistike in nadzora, da bi se zagotovili enaki konkurenčni pogoji in učinkovito 
izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 598
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Poglavje 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje 2a
Obveznosti za UAIS, ki upravljajo 

portfelje AIS brez finančnega vzvoda in 
premoženja, ki ne presega 1 milijarde 

EUR
Člen 8a

Področje uporabe
Ta oddelek se nanaša na UAIS, ki 
upravljajo portfelje AIS, katerih 
upravljano premoženje ne presega praga 
1.000 milijarde EUR, če portfelj AIS 
sestavljajo AIS, ki nimajo finančnega 
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vzvoda ali pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet let po 
datumu vzpostavitve posameznega AIS.

Člen 8b
Zahteva za dovoljenje

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
ga zajema ta direktiva, ne nudi 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
trži deležev ali enot AIS brez ustreznega 
dovoljenja.
Podjetja, ki nimajo dovoljenja v skladu s 
to direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, ne smejo nuditi 
upravljavskih storitev za AIS v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice .
Podjetja, ki nimajo dovoljenja v skladu s:
(a) poglavjem II ali poglavjem VII te 
direktive;
(b) Direktivo 2004/39/ES; ali 
(c) Direktivo 2006/48/ES 
ne smejo tržiti enot ali deležev AIS 
vlagateljem v Uniji, če sme katera koli 
oseba tržiti deleže ali enote AIS 
vlagateljem v državah članicah v skladu z 
nacionalno zakonodajo te države članice.
2. UAIS so lahko pooblaščeni za 
zagotavljanje upravljavskih storitev za vse 
ali določene vrste AIS.
UAIS ima lahko dovoljenje v skladu s to 
direktivo in dovoljenje kot družba za 
upravljanje ali investicijsko podjetje v 
skladu z Direktivo 2009/65/ES.

Člen 8c
Postopek za izdajo dovoljenja

UAIS, ki prosi za dovoljenje, pristojnim 
organom države članice, v kateri ima 
registrirani sedež, predloži naslednje:
(a) informacije o istovetnosti delničarjev 
UAIS ali članov, neposrednih ali 
posrednih, fizičnih ali pravnih osebah, ki 
imajo kvalificirane deleže, in o zneskih 
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teh deležev;
(b) program dejavnosti, vključno z 
informacijami o tem, kako namerava 
UAIS izpolniti obveznosti v skladu z 
veljavnimi določbami poglavij III, IV, V, 
VI in VII;
(c) informacije o vrstah AIS, ki jih 
namerava upravljati; 
(d) po potrebi informacije o ureditvah za 
prenos funkcij odločilnih ali pomembnih 
upravljavskih storitev na tretje osebe, kot 
je navedeno v členu 18, in, kjer je to 
primerno, v členu 35;
(e) informacije o ureditvah za varno 
hrambo premoženja AIS.
UAIS mora imeti glavno upravo v državi 
članici, v kateri ima registrirani sedež.

Člen 8d
Pogoji za izdajo dovoljenja

1. Pristojni organi matične države članice 
izdajo dovoljenje samo, če je potrjeno, da 
bo UAIS zmožen izpolniti pogoje te 
direktive.
Dovoljenje velja v vseh državah članicah.
2. Pristojni organi matične države članice 
zavrnejo izdajo dovoljenja, če učinkovito 
izvajanje nadzornih funkcij preprečuje 
naslednje:
(a) zakoni in drugi predpisi tretje države, 
ki urejajo eno ali več fizičnih ali pravnih 
oseb, s katerimi je UAIS tesno povezan, 
kot je opredeljeno v členu 4(31) 
Direktive 2004/39/ES;
(b) težave, povezane z izvajanjem teh 
zakonov in drugih predpisov.
3. Pristojni organi matične države članice 
lahko omejijo obseg izdaje dovoljenja, 
zlasti v zvezi z vrsto AIS, ki ga UAIS lahko 
upravlja.
4. Pristojni organi obvestijo prosilca o 
izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja v dveh 
mesecih po predložitvi popolnega 
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zahtevka.
Kadar koli dovoljenje zavrne ali ko se 
naložijo omejitve, se za to navedejo 
razlogi.
5. UAIS lahko začne zagotavljati 
upravljavske storitve v matični državi 
članici takoj, ko je bilo dovoljenje izdano.

Člen 8e
Dodatna obvestila in spremembe obsega 

izdaje dovoljenj
UAIS 30 dni po izvajanju obvesti pristojne 
organe matične države članice o vseh 
spremembah v zvezi z informacijami, 
predloženimi v prvotnem zahtevku, ki bi 
lahko pomembno vplivale na pogoje, pod 
katerimi je bilo dovoljenje izdano, zlasti o 
pomembnih spremembah naložbene 
strategije in politike katerega koli AIS, ki 
ga upravlja, ali o pravilih upravljanja AIS 
ali o ustanovni listini ter oblikovanju in 
identiteti vsakega drugega AIS, ki ga 
namerava UAIS upravljati.
Če predlagana sprememba ne bi bila v 
skladu z omejitvijo področja uporabe, ki 
ga so ga za dovoljenja UAIS naložili 
pristojni organi matičnih držav članic, 
potem UAIF obvesti pristojne organe še 
pred izvajanjem, pristojni organi pa v 
mesecu dni po prejemu tega obvestila 
odobrijo te spremembe, naložijo omejitve 
ali pa te spremembe zavrnejo.

Člen 8f
Odvzem dovoljenja

Pristojni organi lahko odvzamejo 
dovoljenje, izdano UAIS, če ta UAIS:
(1) pridobi dovoljenje z navajanjem lažnih 
podatkov ali na kakršen koli drug 
nezakonit način;
(2) ne izpolnjuje več pogojev, pod katerimi 
ji je bilo dovoljenje izdano;
(3) hudo in sistematično krši določbe, ki 
prenašajo to direktivo.
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Pred odvzemom tega dovoljenja pristojni 
organi preučijo interese vlagateljev v AIS 
in poskušajo omogočiti ali olajšati 
ustrezne dogovore za nadaljnje vodenje 
AIS v skladu s svojimi pogoji.

Člen 8g
Splošna načela

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
UAIS nudijo upravljavske storitve AIS, ki 
imajo sedež ali so ustanovljeni v 
Skupnosti, samo, če stalno izpolnjujejo 
določbe te direktive.
UAIS:
(a) pri opravljanju svojih dejavnosti 
ravnajo pošteno, s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka in dobre družbe za 
upravljanje ter pravično;
(b) delujejo v najboljšem interesu za AIS, 
ki ga upravlja, in vlagatelje v AIS (vse 
skupaj v skladu z ustanovnimi dokumenti 
AIS);
(c) upoštevajo zakonodajo in določbe v 
zvezi z integriteto trga ter
(d) zagotovijo, da so vsi vlagatelji v AIS 
deležni poštene obravnave.
Noben vlagatelj ni deležen prednostne 
obravnave, razen če se to objavi vsem 
vlagateljem.
2. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobneje opredeljujejo merila, v skladu 
s katerimi pristojni organi ocenijo, ali 
UAIS izpolnjujejo svoje obveznosti v 
skladu z odstavkom 1, ki so ustrezne in 
sorazmerne, pri tem pa upoštevajo razlike 
v velikosti, virih, kompleksnosti, značaju, 
naložbah, naložbenih strategijah in 
tehnikah, strukturah in vlagateljih v 
različne vrste UAIS.

Člen 8h
Navzkrižje interesov
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1. Države članice zahtevajo, da UAIS 
sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
prepoznavanje navzkrižja interesov med 
njimi, vključno z njihovimi poslovodji, 
zaposlenimi in katero koli osebo, ki je 
neposredno ali posredno povezana z UAIS 
prek obvladovanja, in vlagatelji v AIS, ki 
ga upravljajo UAIS, ali med dvema 
vlagateljema, do katerih pride pri 
upravljanju enega ali več AIS.
UASI vzdržuje in vodi učinkovito 
organizacijsko in administrativno ureditev 
s ciljem sprejeti vse razumne ukrepe za 
preprečitev, da bi navzkrižje interesov 
škodljivo vplivalo na interese AIS in 
njegovih vlagateljev.
Kjer je ustrezno in sorazmerno glede na 
značaj, obseg in kompleksnost svojih 
poslov, UAIS v svojem delovnem okolju 
loči naloge in odgovornosti, ki se lahko 
obravnavajo kot nezdružljive. UAIS oceni, 
ali njegovo delovno okolje zajema druga 
pomembna navzkrižja interesov, in o njih 
obvesti vlagatelje v AIS.
2. Če organizacijska ureditev, ki jo 
sprejme UAIS za obvladovanje navzkrižja 
interesov, ne zadošča, da bi lahko z 
ustrezno stopnjo verjetnosti zagotovila, da 
bo nevarnost škodovanja interesom 
vlagateljev preprečena, mora UAIS 
vlagateljem jasno razkriti splošno naravo 
ali vire morebitnega navzkrižja interesov, 
preden začne poslovati v njihovem imenu, 
ter razviti ustrezne politike in postopke.

Člen 8i
Ustanovitveni in tekoči kapital

UAIS ima lastna sredstva v višini najmanj 
50.000 EUR.
Ne glede na število zahtev, določenih v 
prvem pododstavku, lastna sredstva UAIS, 
razen UAIS, ki upravlja samo AIS, ki:
(a) nimajo finančnega vzvoda; in
(b) nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet let po 
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datumu vzpostavitve AIS
ne smejo biti nižji od zneska v skladu s 
členom 21. Direktive 2006/49/ES. 
Zahtevani skupni znesek lastnih sredstev 
ne sme presegati 1 milijon EUR.
Za namene drugega pododstavka se kot 
portfelji UAIS obravnavajo naslednji 
portfelji:
(a) vsi portfelji AIS, ki jih upravlja UAIS, 
vključno z AIS, za katere je UAIS v skladu 
s členom 18 prenesel eno ali več funkcij, 
razen portfeljev, ki jih je prevzel v 
upravljanje.

Člen 8j
Letno poročilo

1. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, da na 
voljo letno poročilo za vsako poslovno 
leto. Letno poročilo se da na voljo 
vlagateljem in pristojnim organom 
najpozneje štiri mesece po koncu 
poslovnega leta oziroma, če so potrebne 
informacije tretje osebe, kot je revizija 
osnovnih naložb AIS, najkasneje šest 
mesecev po koncu poslovnega leta.
2. Letno poročilo mora vsebovati najmanj 
naslednje:
(a) bilanco stanja ali izkaz sredstev in 
obveznosti;
(b) izkaz prihodkov in izdatkov za 
poslovno leto;
(c) poročilo o dejavnostih v poslovnem 
letu.
3. Računovodske informacije v letnem 
poročilu morajo biti pripravljene v skladu 
z računovodskimi standardi ali načeli iz 
veljavnih pravil ali ustanovnih listin AIS, 
revidirati pa jih morajo ena ali več oseb, 
zakonsko pooblaščenih za revidiranje 
izkazov v skladu z Direktivo 2006/43/ES. 
Revizorsko poročilo, vključno z 
morebitnimi kvalifikacijami, se v celoti 
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objavi v letnem poročilu.
4. Komisija  sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, v katerih so 
podrobno določena načela iz Priloge I. Ti 
akti so ustrezni in sorazmerni in se 
prilagodijo vrsti UAIS, za katerega se 
uporabljajo, in AIS, na katerega se 
nanaša poročilo, pri tem pa upoštevajo 
razlike v velikosti, virih, kompleksnosti, 
značaju, naložbah, naložbenih strategijah 
in tehnikah, strukturah in vlagateljih v 
različne vrste UAIS in AIS, ki ga 
upravljajo.

Člen 8k
Razkrivanje informacij vlagateljem

1. UAIS zagotovi, da vlagatelji v AIS 
prejmejo naslednje informacije – če se 
nanašajo na ta AIS – še pred vlaganjem v 
AIS kot tudi kakršne koli spremembe 
informacij:
(a) opis naložbene strategije in ciljev AIS, 
vseh vrst sredstev, ki jih AIS lahko vloži, 
in tehnik, ki se lahko uporabijo, kot tudi 
vseh povezanih tveganj, veljavnih 
naložbenih omejitev, okoliščin, v katerih 
lahko AIS uporabi finančne vzvode, vrst 
in virov dovoljenega finančnega vzvoda 
ter povezanih tveganj in omejitev v zvezi z 
uporabo finančnega vzvoda;
(b) opis postopkov, s katerimi lahko AIS 
spremeni naložbeno strategijo ali 
naložbeno politiko ali oboje;
(c) opis pravnih posledic pogodbenih 
odnosov zaradi vlaganja, vključno z 
informacijami o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, in obstoju ali neobstoju 
kakršnih koli pravnih instrumentov, ki 
zagotavljajo priznavanje in izvrševanje 
sodb na ozemlju, na katerem ima sklad 
sedež;
(d) istovetnost, če je to primerno, 
sedanjega ali predlaganega depozitarja, 
cenilca, revizorja in drugih sedanjih ali 
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predlaganih odločilnih ali pomembnih 
ponudnikov storitev AIS ter opis njihovih 
dolžnosti in pravic vlagateljev, če pride do 
neizpolnitve;
(e) opis vsake odločilne ali pomembne 
prenesene funkcije upravljanja ter 
istovetnost tretje osebe, na katero je bila 
funkcija prenesena;
(f) opis postopka vrednotenja AIS in, kjer 
je to primerno, modelov vrednotenja za 
vrednotenje premoženja,
vključno z metodami, ki se uporabljajo za 
vrednotenje sredstev, ki jih je težko 
vrednotiti;
(g) če ima AIS dejanske pravice 
odplačevanja, opis upravljanja 
likvidnostnega tveganja AIS, vključno s 
pravicami odplačevanja v običajnih in 
izrednih okoliščinah, obstoječih 
dogovorov z vlagatelji o odplačevanju in 
kako UAIS zagotavlja pošteno obravnavo 
vlagateljev;
(h) opis vseh plačil, dajatev in stroškov, ki 
jih neposredno ali posredno krijejo 
vlagatelji;
(i) kadar koli je vlagatelj deležen 
prednostne obravnave ali dobi pravico do 
prednostne obravnave, opis te prednostne 
obravnave in ali obstaja kakršna koli 
povezava med UAIS in tem vlagateljem;
(j) zadnje letno poročilo, če tako poročilo 
o AIS obstaja;
(k) potrdilo, da za UAIS bodisi veljajo 
kapitalska pravila v skladu s členom 14 
bodisi ohranja zavarovanje poklicne 
odgovornosti na ustrezni ravni, dostopno 
pod ustreznimi pogoji na trgu; ter
(l) če UAIS ne doseže praga iz člena 2(2) 
ali zanj iz drugih razlogov ne veljajo 
določbe te direktive.
2. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja in za 
katerega se lahko uporabijo pravice 
odplačevanja, vlagateljem redno razkrije:
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(a) odstotek premoženja AIS, ki je 
predmet posebnih ureditev, ki izhajajo iz 
nelikvidne narave;
(b) vsako novo ureditev za upravljanje 
likvidnosti AIS;
(c) trenutni profil tveganja AIS in sisteme 
obvladovanja tveganja, ki jih UAIS 
uporablja za upravljanje teh tveganj.
3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
razkritje informacij UAIS in pogostnost 
razkrivanja iz odstavka 2. Ti akti morajo 
biti prilagojeni in sorazmerni z vrsto 
UAIS, za katerega se uporabljajo, pri tem 
pa se upoštevajo med drugim, razlike v 
velikosti, virih, zapletenosti, značaju, 
naložbah, naložbenih strategijah in 
tehnikah, strukturah in vlagateljih 
različnih vrst UAIS.

Člen 8l
Obveznosti poročanja pristojnim organom
1. UAIS redno poroča pristojnim 
organom matične države članice o 
najpomembnejših trgih in instrumentih, s 
katerimi trguje v imenu AIS, ki ga 
upravlja.
UAIS zagotovi zbirne podatke o glavnih 
instrumentih, s katerimi trguje, trgih, na 
katerih je član ali na katerih aktivno 
trguje, ter o glavnih izpostavljenostih pri 
trgovanju in najpomembnejših 
posledičnih koncentracijah vsakega AIS, 
ki ga upravlja.
2. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja in za 
katerega se lahko uporabijo pravice 
odplačevanja, pristojnim organom 
matične države članice redno poroča 
naslednje:
(a) odstotek premoženja AIS, ki je 
predmet posebnih ureditev, ki izhajajo iz 
nelikvidne narave;
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(b) vsako novo ureditev za upravljanje 
likvidnosti AIS;
(c) dejanski profil tveganja AIS in orodja 
za obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporablja za upravljanje teh tveganj.
(d) glavne kategorije premoženja, v katere 
je AIS vlagal;
(e) kjer je primerno, uporabo prodaje „na 
kratko“ v obdobju poročanja.
3. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, 
pristojnim organom matične države 
članice predloži naslednje dokumente:
(a) letno poročilo vsakega AIS, ki ga 
UAIS upravlja, za vsako poslovno leto, in 
sicer najpozneje štiri mesece ali šest 
mesecev, kot je ustrezno, po koncu 
obdobja, na katerega se poročilo nanaša;
(b) podroben seznam vseh AIS, ki jih 
UAIS upravlja, za konec vsakega 
četrtletja.
4. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobno opredeljujejo obveznosti 
poročanja iz odstavkov 1, 2 in 3 ter 
pogostnost teh obveznosti. Ti akti morajo 
biti ustrezni in sorazmerni in se 
prilagodijo vrsti UAIS in AIS, za katerega 
se uporabljajo, pri tem pa se upoštevajo 
med drugim, razlike v velikosti, virih, 
zapletenosti, značaju, naložbah, 
naložbenih strategijah in tehnikah, 
strukturah in vlagateljih različnih vrst 
UAIS.

Člen 8m
Trženje deležev ali enot AIS v matični 

državi članici
1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS poklicnim vlagateljem 
v matični državi članici UAIS.
2. UAIS predloži obvestilo pristojnim 
organom matične države članice v 30 
dneh po končnem roku za postopek 
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vpisovanja deležev ali enot v AIS (ali v 
primeru AIS, ki imajo ves čas na voljo 
vpis in ne samo obdobja, v 30 dneh po 
sprejetju začetnih vpisov) v zvezi z vsakim 
AIS, ki ga trži.
To obvestilo sestoji iz naslednjega:
(a) identifikacija AIS in informacije o 
sedežu AIS;
(b) pravila upravljanja AIS ali ustanovno 
listino ali oblikovanje;
(c) opis AIS ali vseh informacij o AIS, ki 
so na voljo vlagateljem;
(d) podrobnosti dogovorov, namenjenih 
zagotavljanju, da se AIS trži samo 
poklicnim vlagateljem ali če zadevna 
država članica odobri, da se AIS trži 
malim vlagateljem, tako da se upošteva 
vsaka veljavna omejitev v zvezi s trženjem 
malim vlagateljem tudi v primeru, kjer se 
UAIS zanaša na dejavnosti neodvisnih 
enot za zagotavljanje tržnih storitev v zvezi 
s svojim AIS.
3. Če veljajo ukrepi za izvajanje iz 
drugega pododstavka in če takšni ukrepi 
ne preprečujejo trženja poklicnim 
vlagateljem, lahko pristojni organi 
naložijo omejitve ali pogoje za trženje AIS 
na svojem ozemlju v skladu s tem členom.
Komisija lahko sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko v skladu z drugim pododstavkom 
tega odstavka naložijo glede trženja AIS. 
Ti akti ne dovoljujejo omejitev ali pogojev, 
ki bi prepovedovali trženje poklicnim 
vlagateljem.

Člen 8n
Možnost držav članic, da trženje AIS 

dovolijo tudi malim vlagateljem
Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.
Države članice lahko v ta namen naložijo
zahteve za UAIS ali AIS, ki se lahko 
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razlikujejo od zahtev v skladu s to 
direktivo.
Država članica, ki dovoljuje trženje malim 
vlagateljem, dovoli da vsak UAIS, ki ima 
dovoljenje v skladu s to direktivo, trži 
malim vlagateljem na enaki podlagi in za 
katerega veljajo enaki pogoji kot za 
nacionalnega UAIS, ne glede na sedež 
AIS, ki ga upravlja UAIS.
Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo obvestijo o:
(a) vrstah AIS, ki jih UAIS na njihovem 
ozemlju lahko tržijo malim vlagateljem;
(b) vseh dodatnih zahtevah, ki jih država 
članica naloži za trženje AIS malim 
vlagateljem na njenem ozemlju.
Države članice Komisijo obvestijo tudi o 
vseh naknadnih spremembah v zvezi s
prvim pododstavkom.

Člen 8o
Pogoji za trženje v drugih državah 

članicah
1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS poklicnim vlagateljem 
v drugi državi članici UAIS. Če UAIS, ki 
ima dovoljenje, poklicnim vlagateljem trži 
enote ali deleže AIS, ki ga vodi v drugi 
državi članici, pristojnim organom svoje 
matične države članice v 30 dneh po 
prejemu sredstev od vlagateljev v tej drugi 
državi članici pri vpisovanju enot ali 
deležev AIS, predloži naslednje 
dokumente.
(a) uradno obvestilo, v katerem je 
opredeljen AIS, ki ga trži, in informacije o 
tem, kje ima AIS sedež;
(b) pravila upravljanja AIS ali ustanovno 
listino ali oblikovanje;
(c) opis AIS ali vseh informacij o AIS, ki 
so na voljo vlagateljem;
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(d) navedbo države članice, v kateri so se 
tržile enote ali deleže AIS, ki ga upravlja, 
profesionalnim vlagateljem;
(e) ureditve, vzpostavljene za trženje AIS 
in, kjer je to primerno, informacije o 
ureditvah, vzpostavljenih za 
preprečevanje, da bi se enote in deleži 
tega AIS tržili malim vlagateljem.
2. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije popolno 
dokumentacijo iz odstavka 1 posredujejo 
pristojnim organom države članice, v 
kateri se je AIS tržil. Dokumentaciji 
priložijo potrdilo, da ima zadevni UAIS 
dovoljenje.
3. Po posredovanju dokumentacije 
pristojni organi matične države članice 
nemudoma obvestijo UAIS o 
posredovanju.
4. Države članice gostiteljice ne naložijo 
dodatnih zahtev za zadevni UAIS v zvezi z 
zadevami, ki jih zajema ta direktiva, 
vendar za dogovore iz točke (e) odstavka 1 
glede trženja AIS malim vlagateljem 
veljajo zakoni in nadzor držav članic 
gostiteljic.
5. Države članice zagotovijo, da se uradno 
obvestilo in potrdilo iz odstavka 1 
predložita v jeziku, ki se običajno 
uporablja na področju mednarodnih 
financ.
Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi sprejmejo elektronski 
prenos in vložitev dokumentov iz odstavka 
2.
6. V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2, UAIS najmanj en mesec 
pred uvedbo spremembe pristojnemu 
organu matične države članice predloži 
pisno obvestilo o tej spremembi.
Pristojni organ matične države članice o 
teh spremembah nemudoma obvesti 
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pristojni organ države članice gostiteljice.
7. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobneje opredeljujejo:
(a) obliko in vsebino standardnega 
modela uradnega obvestila;
(b) obliko in vsebino standardnega 
modela potrdila.

Or. en

Obrazložitev

Za UAIS, ki upravljajo portfelje AIS brez finančnega vzvoda in zajemajo premoženje, ki ne 
presega 1 milijarde EUR, ne bi smele veljati vse obveznosti iz te direktive. Vsaka njim 
namenjena zakonodaja mora biti izjemno natančno prilagojena omejenemu tveganju, ki ga 
predstavljajo.

Predlog spremembe 599
Pascal Canfin

Predlog direktive
Poglavje III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji poslovanja UAIS Pogoji poslovanja AIS in njihovih UAIS

Or. en

Obrazložitev

Pogoji poslovanja veljajo za AIS in UAIS.

Predlog spremembe 600
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 1. Države članice zagotovijo, da lahko 



PE439.125v01-00 72/136 AM\804981SL.doc

SL

UAIS nudijo upravljavske storitve v 
Skupnosti samo, če stalno izpolnjujejo 
določbe te direktive.

UAIS nudijo čezmejne upravljavske 
storitve v Skupnosti samo, če stalno 
izpolnjujejo določbe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 601
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
UAIS nudijo upravljavske storitve v 
Skupnosti samo, če stalno izpolnjujejo 
določbe te direktive.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
UAIS nudijo čezmejne upravljavske 
storitve v Skupnosti samo, če stalno 
izpolnjujejo določbe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 602
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) določa načela za prakso prejemkov, 
ki ne podpira kratkoročnega cilja glede 
dobička in zagotavlja dolgoročne interese 
UAIS in vlagateljev.

Or. de
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Predlog spremembe 603
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko od UAIS 
zahtevajo, da letno objavijo splošno 
politiko prejemnikov.

Or. en

Obrazložitev

Politika prejemnikov ostane zasebna zadeva med AIS in UAIS, njihovimi vlagatelji in 
pristojnimi organi.

Predlog spremembe 604
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe z 
opredelitvijo meril za pristojne organe pri 
ocenjevanju, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 1.

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49, 49a in 49b določi ukrepe 
z opredelitvijo meril za pristojne organe pri 
ocenjevanju, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 1.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Plačilo za delo

1. Države članice zahtevajo od UAIS, da 
vzdržuje politiko in prakso prejemkov, ki 
sta skladni z učinkovitim obvladovanjem 
tveganja in ga spodbujajo ter ki ne 
spodbujajo pretiranih tveganj ali tveganj, 
ki niso v skladu s profili tveganja, pravili 
upravljanja sklada ali ustanovno listino 
AIS, ki ga upravlja.
Politika in praksa je celovita in 
sorazmerna naravi, obsegu in 
kompleksnosti dejavnosti UAIS in AIS, ki 
ga upravlja. V vseh primerih se 
upoštevajo načela, določena v Prilogi I.

2. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
podrobneje opredeljujejo načela iz Priloge 
I. CESR zagotovi smernice za premišljeno 
politiko prejemkov, ki so v skladu z načeli 
iz Priloge I. V smernicah se upoštevajo 
tudi načela o premišljeni politiki 
prejemkov iz priporočila Komisije z dne 
30. aprila 2009 o politikah prejemkov v 
sektorju finančnih storitev ter velikost 
UAIS in AIS, ki jih upravljajo, njihovo 
notranjo organizacijo in naravo, obseg in 
kompleksnost njihovih dejavnosti. CEBS 
tesno sodeluje s CESR pri zagotavljanju 
smernic za premišljeno politiko 
prejemkov.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi v zvezi s prejemki morajo veljati v celotnem finančnem sektorju, da se preprečijo 
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pretirana tveganja. Ti ukrepi morajo biti obvezni in ne le okvirni. Zajeti morajo predvsem 
enega izmed bistvenih elementov teh prejemkov, namreč delež dobička, ki se ga izplača 
upraviteljem. Glavna načela je treba določiti v tej direktivi, medtem ko je treba posebna 
pravila obravnavati na drugi in tretji stopnji. Na ravni smernic so lahko načela specifična 
glede na velikost in tip UAIS in AIS.

Predlog spremembe 606
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Prejemki

1. Države članice zahtevajo od UAIS, da 
vzdržuje politiko in prakso prejemkov, ki 
sta skladni s premišljenim ter učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in dolgoročnim 
ustvarjanjem vrednosti ter to spodbujajo, 
poleg tega pa ne spodbujata pretiranih 
tveganj, ki niso v skladu s profili tveganja, 
pravili upravljanja sklada ali ustanovno 
listino AIS, ki ga upravlja.
2. Politika in praksa prejemkov sta 
sorazmerni naravi, obsegu in 
kompleksnosti dejavnosti UAIS in AIS, ki 
ga upravlja.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 607
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Politika prejemkov

1. Politika prejemkov UAIS ne spodbuja 
tveganj, ki niso sorazmerna profilu 
tveganja AIS, ki ga upravlja.
2. UAIS pri oblikovanju in izvajanju 
politike prejemkov za osebje, katerega 
poklicne dejavnosti imajo bistven vpliv na 
njihov profil tveganja, upošteva načela iz 
Priloge I Direktive 2010/.../EU [o 
spremembi direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi 
zahtevami za trgovalno knjigo in za 
dodatna listinjenja] ter nadzorniški 
pregled politik prejemkov.
3. Poleg tega se v politiki prejemkov 
ohrani neodvisnost funkcije tveganja, 
funkcije skladnosti in funkcije 
vrednotenja.

Or. en

Obrazložitev

Razlog za ta predlog spremembe je pomislek, da bi lahko struktura plačil spodbujala 
pretirana tveganja. Poleg tega takšna ubeseditev ne priznava posebnosti AIS. Tveganja kot 
taka niso sankcionirana, so pa tveganja, ki niso sorazmerna s profilom tveganja AIS.
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Predlog spremembe 608
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Politika prejemkov

1. Politika prejemkov UAIS ne spodbuja 
tveganj, ki niso sorazmerna profilu 
tveganja AIS, ki ga upravlja.
2. UAIS pri oblikovanju in izvajanju 
politike prejemkov za osebje, katerega 
poklicne dejavnosti imajo bistven vpliv na 
njihov profil tveganja, upošteva načela iz 
Priloge I Direktive 2010/.../EU [o 
spremembi direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi 
zahtevami za trgovalno knjigo in za 
dodatna listinjenja] ter nadzorniški 
pregled politik prejemkov.
3. Poleg tega se v politiki prejemkov 
ohrani neodvisnost funkcije tveganja, 
funkcije skladnosti in funkcije 
vrednotenja.

Or. en

Obrazložitev

Razlog za ta predlog spremembe je pomislek, da bi lahko struktura plačil spodbujala 
pretirana tveganja. Poleg tega takšna ubeseditev ne priznava posebnosti AIS. Tveganja kot 
taka niso sankcionirana, so pa tveganja, ki niso sorazmerna s profilom tveganja AIS.
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Predlog spremembe 609
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Politika prejemkov

1. Pristojni organi zahtevajo od AIS in 
UAIS, da vzdržujeta politiko in prakso 
prejemkov, ki sta skladni s premišljenim 
in učinkovitim obvladovanjem tveganja 
ter ga spodbujata in ki ne spodbujata 
tveganj, ki niso v skladu s profili tveganja, 
pravili upravljanja sklada ali ustanovno 
listino AIS, ki ga upravlja. Upoštevajo se 
tehnična merila iz Priloge I.
2. Pristojni organi zagotovijo, da AIS in 
UAIS izpolnjujejo zahteve iz Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je premišljena politika prejemkov, ki bi preprečila preveč tvegane strategije.

Predlog spremembe 610
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Politika prejemkov za UAIS

Države članice zahtevajo od UAIS, da 
vzpostavi in izvaja premišljeno politiko in 
prakso prejemkov, ki sta skladni z 
učinkovitim obvladovanjem tveganja in ki 
zagotavljata, da so spodbude v skladu z 
dolgoročnimi interesi UAIS, AIS in 
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vlagateljev.

Or. en

Obrazložitev

Pravila EU o premišljeni praksi prejemkov za kreditne institucije in investicijske družbe se 
bodo izvajala s spremembo Direktive 2006/48/ES. Za zagotovitev skladnosti v politiki 
prejemkov v finančnem sektorju EU morajo zavezujoče smernice za politiko prejemkov UAIS 
neposredno temeljiti na vseh veljavnih elementih, določenih v Direktivi 2006/48/ES. Za 
zagotovitev, da bosta imela Parlament in Svet ustrezen nadzor, je treba te smernice določiti z 
delegiranim aktom. Pristojni organi v državah članicah morajo imeti potrebna pooblastila za 
nadzor in zagotovitev skladnosti s to zakonodajo.

Predlog spremembe 611
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Politika prejemkov

UAIS oblikuje in izvaja premišljeno 
politiko in prakso prejemkov, ki sta 
skladni z učinkovitim obvladovanjem 
tveganja in dolgoročnim ustvarjanjem 
vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 612
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Uradno obvestilo
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UAIS pristojne organe držav članic 
obvesti, kakšne so značilnostih njegove 
politike in prakse prejemkov.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 613
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Uradno obvestilo

UAIS pristojne organe držav članic 
obvesti, kakšne so značilnostih njegove 
politike in prakse prejemkov.

Or. en
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Predlog spremembe 614
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Uradno obvestilo

UAIS pristojne organe obvesti, kakšne so 
značilnosti njegove politike in prakse 
prejemkov.

Or. en

Obrazložitev

Pravila EU o premišljeni praksi prejemkov za kreditne institucije in investicijska podjetja se 
bodo izvajala s spremembo Direktive 2006/48/ES. Za zagotovitev skladnosti v politiki 
prejemkov v finančnem sektorju EU morajo zavezujoče smernice za politiko prejemkov UAIS 
neposredno temeljiti na vseh veljavnih elementih, določenih v Direktivi 2006/48/ES. Za 
zagotovitev, da bosta imela Parlament in Svet ustrezen nadzor, je treba te smernice določiti z 
delegiranim aktom. Pristojni organi v državah članicah morajo imeti potrebna pooblastila za 
nadzor in zagotovitev skladnosti s to zakonodajo.

Predlog spremembe 615
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9c
Pristojni organi

Pristojni organi držav članic se lahko
odzovejo in sprejmejo ustrezne korektivne 
ukrepe za izravnavo tveganja, ki lahko 
nastane, če UAIS ne izvaja premišljene 
politike in prakse prejemkov.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 616
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9c
Pristojni organi

Pristojni organi držav članic se lahko 
odzovejo in sprejmejo ustrezne korektivne 
ukrepe za izravnavo tveganja, ki lahko 
nastane, če UAIS ne izvaja premišljene 
politike in prakse prejemkov.

Or. en
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Predlog spremembe 617
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9d
Politika prejemkov za UAIS

Države članice zagotovijo, da imajo za 
namene prvega odstavka njihovi pristojni 
organi pooblastilo za naložitev finančnih 
in nefinančnih kazni ali ukrepov. Te 
kazni ali ukrepi morajo biti učinkoviti, 
sorazmerni in odvračilni.

Or. en

Obrazložitev

Pravila EU o premišljeni praksi prejemkov za kreditne institucije in investicijska podjetja se 
bodo izvajala s spremembo Direktive 2006/48/ES. Za zagotovitev skladnosti v politiki 
prejemkov v finančnem sektorju EU morajo zavezujoče smernice za politiko prejemkov UAIS 
neposredno temeljiti na vseh veljavnih elementih, določenih v Direktivi 2006/48/ES. Za 
zagotovitev, da bosta imela Parlament in Svet ustrezen nadzor, je treba te smernice določiti z 
delegiranim aktom. Pristojni organi v državah članicah morajo imeti potrebna pooblastila za 
nadzor in zagotovitev skladnosti s to zakonodajo.

Predlog spremembe 618
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 9 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9e
Politika prejemkov za UAIS

Za zagotovitev skladnega izvajanja v Uniji 
Komisija najpozneje na datum začetka 
veljavnosti te direktive z delegiranimi akti 
v skladu s členi 49a, 49b in 49c določi 
zavezujoče smernice o premišljeni politiki 
prejemkov za UAIS. Take smernice 
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morajo zagotoviti skladnost z veljavnimi 
elementi določb iz Priloge V Direktive 
2006/48/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pravila EU o premišljeni praksi prejemkov za kreditne institucije in investicijska podjetja se 
bodo izvajala s spremembo Direktive 2006/48/ES. Za zagotovitev skladnosti v politiki 
prejemkov v finančnem sektorju EU morajo zavezujoče smernice za politiko prejemkov UAIS 
neposredno temeljiti na vseh veljavnih elementih, določenih v Direktivi 2006/48/ES. Za 
zagotovitev, da bosta imela Parlament in Svet ustrezen nadzor, je treba te smernice določiti z 
delegiranim aktom. Pristojni organi v državah članicah morajo imeti potrebna pooblastila za 
nadzor in zagotovitev skladnosti s to zakonodajo.

Predlog spremembe 619
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe: 3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c določi
ukrepe:

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.

Predlog spremembe 620
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 

črtano
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z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.

Predlog spremembe 621
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta člen se ne uporablja za industrijske 
holdinške družbe, ki svoje deleže tržijo na 
reguliranem trgu EU, če imajo deleže v 
svojih podružnicah ali pridruženih 
podjetjih, ki jih kontrolirajo, z namenom 
izvajanja industrijske poslovne strategije 
in ki niso ustanovljene z glavnim 
namenom doseganja donosov za svoje 
vlagatelje z odsvojitvami v določenem 
obdobju.

Or. en

Obrazložitev

V industrijskih holdinških družbah ni možnih konfliktov interesov iz člena 10. V skladu z 
nacionalnim pravom gospodarskih družb so uprave teh družb v fiduciarnem razmerju z 
delničarji.

Predlog spremembe 622
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
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obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene in predmet ločenih 
pregledov. 

obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene, če je to potrebno in 
sorazmerno naravi, obsegi in 
kompleksnosti UAIS in AIS, ki ga 
upravlja.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 623
Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene in predmet ločenih 
pregledov.

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene, če je to potrebno in 
sorazmerno naravi, obsegi in 
kompleksnosti UAIS in AIS, ki ga 
upravlja.

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno od vseh UAIS zahtevati, da imajo funkcije povsem ločene, temveč je bolj bistveno 
zagotoviti, da bodo zahtevani ukrepi sorazmerni.
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Predlog spremembe 624
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene in predmet ločenih 
pregledov.

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene, če je to potrebno in 
sorazmerno naravi, obsegi in 
kompleksnosti UAIS in AIS, ki ga 
upravlja.

Or. en

Obrazložitev

Neupravičeno težavno in nesorazmerno bi bilo od vseh UAIS zahtevati, da imajo funkcije v 
celoti ločene, kot tudi priznava švedsko predsedstvo v kompromisnem predlogu ter implicitno 
izraženo v predlogu spremembe 16 v Gauzèsovem poročilu.

Predlog spremembe 625
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če ni primerno ali sorazmerno, da 
UAIS vzpostavi in vzdržuje funkcijo 
obvladovanja tveganja, ki je ločena od 
upravljanja portfelja, mora UAIS 
vendarle moči dokazati, da postopek 
obvladovanja tveganja izpolnjuje zahteve 
tega člena in da je dosledno učinkovit.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledično povezan s predlogom spremembe Syeda Kamalla k točki 
pa člena 3.
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Predlog spremembe 626
Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni potrebno ali sorazmerno, da UAIS 
vzpostavi in vzdržuje funkcijo 
obvladovanja tveganja, ki je ločena od 
upravljanja portfelja, mora UAIS 
vendarle moči dokazati, da postopek 
obvladovanja tveganja izpolnjuje zahteve 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno od vseh UAIS zahtevati, da imajo funkcije povsem ločene, temveč je bolj bistveno 
zagotoviti, da bodo zahtevani ukrepi sorazmerni. Ta predlog spremembe sledi utemeljitvi v 
predlogu spremembe Carla Haglunda k prvemu odstavku člena 11.

Predlog spremembe 627
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS izvaja sisteme obvladovanja 
tveganja, da izmeri in ustrezno spremlja 
vsa tveganja, povezana z vsako naložbeno 
strategijo AIS in ki jim je ali je lahko 
izpostavljen vsak AIS.

2. UAIS izvaja sisteme obvladovanja 
tveganja, da izmeri, ustrezno spremlja in 
obvladuje vsa tveganja, ki se navezujejo 
na vsako naložbeno strategijo AIS in ki jim 
je ali je lahko izpostavljen vsak AIS. 
Obvladovanje tveganja je ustrezno glede 
na naravo, obseg in kompleksnost AIS.

Or. en

Obrazložitev

Pri določitvi ustreznega postopka za obvladovanje tveganja je treba upoštevati velikost in 
naložbeno strategijo.
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Predlog spremembe 628
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če UAIS uporablja storitve glavnega 
borznega posrednika, se v ta namen 
sklene pogodba. Jasno določena in v 
skladu s pravili za AIS mora biti zlasti 
možnost prenosa in ponovne uporabe 
premoženja AIS. Depozitarja se obvesti o 
sklenitvi take pogodbe. V pogodbi med 
UAIS in depozitarjem se predvidi to 
obveznost obveščanja. Vlagatelje se pred 
vlaganjem v AIS opozori na to klavzulo 
ter se jim posreduje najnovejše podatke o 
glavnem borznem posredniku.
Zlasti se vlagatelje obvesti o prenosu 
odgovornosti na morebitnega glavnega 
borznega posrednika, tudi v primeru 
izgube finančnih instrumentov.  V tem 
primeru se rok za povrnitev v prejšnje 
stanje določi v skladu z določbami 
pogodbe med UAIS in glavnim borznim 
posrednikom.
UAIS pri izbiri in imenovanju glavnih 
borznih posrednikov, s katerimi sklenejo 
pogodbe, ravna s potrebno skrbnostjo 
dobrega strokovnjaka.

Or. en
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Predlog spremembe 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 
UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri tem se zahteva horizontalen pristop.

Predlog spremembe 630
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 
UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 

črtano
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obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da je prodaja „na kratko“ preveč pomembna tema, da bi se obravnavala na ad hoc 
način, poleg tega pa ni značilna le za upravitelje alternativnih investicijskih skladov. Zato jo 
je treba obravnavati v prihodnjem pregledu direktive o zlorabi trga.

Predlog spremembe 631
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 
UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zakonska ureditev prodaje „na kratko“ ne le za AIS, temveč tudi za druge udeležence na trgu, 
ki jih KNPVP ne zajema v horizontalnih ukrepih, ki vključujejo vse udeležence trga, ne sme 
biti vključena v posebno direktivo, kot je KNPVP. Tako CESR kot IOSCO delata na možnih 
ureditvah na tem področju. Poleg tega Komisija s tem, ko ni vključila definicije prodaje „na 
kratko“, ustvarja nesprejemljivo raven pravne negotovosti. Odstavek 4 člena 11 je treba 
črtati in ne spremeniti, kot predlaga poročevalec v predlogih spremembe 53, 54 in 55.
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Predlog spremembe 632
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 
UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Drugi udeleženci trga (poleg UAIS) se ukvarjajo s prodajo „na kratko“, zato je potreben 
celovit pristop, ki bo zagotovil enake pogoje za vse in preprečil regulatorno arbitražo.

Predlog spremembe 633
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 

4. UAIS, ki se ukvarjajo s prodajo „na 
kratko“, ko vlagajo v imenu enega ali več 
AIS, zagotovijo, da izpolnjujejo določbe o 
prodaji „na kratko“ iz Direktive 
2003/6/ES (zlorabe na trgu).
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UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Za UAIS ni treba sprejeti posebne rešitve, temveč je treba to temo po potrebi obravnavati v 
sklopu reforme direktive o zlorabah na trgu.

Predlog spremembe 634
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov
na datum, na katerega so se UAIS 
zavezali, da jih bodo izdali, in da UAIS 
izvajajo postopek obvladovanja tveganja, 
ki omogoča ustrezno obvladovanje tveganj, 
povezanih z izdajo „na kratko“ prodanih 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, ima UAIS v lasti 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente na začetku prodaje „na 
kratko“. Države članice zagotovijo, da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih papirjev 
ali drugih finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovane nekrite (v prostem prevodu „gole“) prodaje „na kratko“ lahko močno 
ogrozijo finančno stabilnost. Začasni ukrepi regulatorjev držav članic EU in zakonodaja v 
Združenih državah so prepovedali nekrite prodaje „na kratko“ na finančnih trgih. EU bi jih 
morala dokončno prepovedati, da bi okrepila finančno stabilnost.
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Predlog spremembe 635
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov
na datum, na katerega so se UAIS 
zavezali, da jih bodo izdali, in da UAIS 
izvajajo postopek obvladovanja tveganja, 
ki omogoča ustrezno obvladovanje tveganj, 
povezanih z izdajo „na kratko“ prodanih 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, ima UAIS v lasti 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente na začetku postopka prodaje 
na kratko. Države članice zagotovijo, da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih papirjev 
ali drugih finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovane nekrite (v prostem prevodu „gole“) prodaje „na kratko“ lahko močno 
ogrozijo finančno stabilnost. Začasni ukrepi regulatorjev držav članic EU in zakonodaja v 
Združenih državah so prepovedali nekrite prodaje „na kratko“ na finančnih trgih. EU bi jih 
morala dokončno prepovedati, da bi okrepila finančno stabilnost.

Predlog spremembe 636
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov

4. Na začetku prodaje „na kratko“ ima
AIS v lasti vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente.  Države članice 
zagotovijo, da UAIS izvajajo postopek 
obvladovanja tveganja, ki omogoča 
ustrezno obvladovanje tveganj, povezanih 
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na datum, na katerega so se UAIS 
zavezali, da jih bodo izdali, in da UAIS 
izvajajo postopek obvladovanja tveganja, 
ki omogoča ustrezno obvladovanje tveganj, 
povezanih z izdajo „na kratko“ prodanih 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

z izdajo „na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Z nekrito prodajo „na kratko“ se zlorablja trg, zato jo je treba prepovedati.

Predlog spremembe 637
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru UAIS, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, ko vlagajo v imenu 
enega ali več AIS, države članice 
zagotovijo, da UAIS uporabljajo postopke, 
ki jim dajejo dostop do vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov na datum, na katerega so se 
UAIS zavezali, da jih bodo izdali, in da 
UAIS izvajajo postopek obvladovanja 
tveganja, ki omogoča ustrezno 
obvladovanje tveganj, povezanih z izdajo 
„na kratko“ prodanih vrednostnih 
papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov.

4. Nekrita prodaja „na kratko“ lastniških 
vrednostnih papirjev, vključno z 
vrednostnimi papirji, ki so zamenljivi z 
lastniškimi vrednostnimi papirji, je 
prepovedana. Prodajalec pred izvedbo 
prodaje „na kratko“ zagotovi dostop do 
vrednostnih papirjev, ki so na voljo za 
izposojanje (in nadzor nad temi 
vrednostnimi papirji), da bi lahko takšne 
vrednostne papirje izdal na dan poravnave 
transakcije.

UAIS, ki se ukvarjajo s prodajo „na 
kratko“, pristojnim organom držav članic 
posredujejo informacije o pomembnih 
kratkih pozicijah. V skrajnih tržnih 
razmerah lahko pristojni organ države 
članice od UAIS zahteva, da mu poročajo 
o vseh zavzetih kratkih pozicijah in 
izposojenih vrednostnih papirjih.
Pristojni organ države članice 
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Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge posreduje informacije o prodajah 
„na kratko“.

Or. en

Obrazložitev

Posledica nekrite prodaje „na kratko“ so namerno neuspele transakcije s ciljem 
manipuliranja s ceno vrednostnih papirjev, da bi se doseglo arbitražni dobiček ali izogibalo 
stroškom, povezanim z običajnimi prodajami „na kratko“. Ker prodajalec deluje, kot da je 
lastnik vrednostnih papirjev, čeprav ni, je treba nekrite prodaje „na kratko“ prepovedati.

Predlog spremembe 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje: 

črtano

(a) zahteve glede obvladovanja tveganj, ki 
jih morajo UAIS uporabiti kot funkcijo 
tveganj, ki jih UAIS povzročijo v imenu 
AIS, ki jih upravljajo; 
(b) vse ukrepe, potrebne za obvladovanje 
določenih tveganj s strani UAIS, 
povezanih s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so lahko potrebne za 
zaščito AIS pred neprimernimi 
izpostavljenostmi tveganju.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi so odveč. V tem pogledu zahtevamo horizontalen ukrep.
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Predlog spremembe 639
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje: 

črtano

(a) zahteve glede obvladovanja tveganj, ki 
jih morajo UAIS uporabiti kot funkcijo 
tveganj, ki jih UAIS povzročijo v imenu 
AIS, ki jih upravljajo; 
(b) vse ukrepe, potrebne za obvladovanje 
določenih tveganj s strani UAIS, 
povezanih s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so lahko potrebne za 
zaščito AIS pred neprimernimi 
izpostavljenostmi tveganju.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Zakonska ureditev prodaje „na kratko“ ne le za AIS, temveč tudi za druge udeležence na trgu, 
ki jih KNPVP ne zajema v horizontalnih ukrepih, ki vključujejo vse udeležence trga, ne sme 
biti vključena v posebno direktivo, kot je KNPVP. Tako CESR kot IOSCO delata na možnih 
ureditvah na tem področju. Poleg tega Komisija s tem, ko ni vključila definicije prodaje „na 
kratko“, ustvarja nesprejemljivo raven pravne negotovosti. Odstavek 4 člena 11 je treba 
črtati in ne spremeniti, kot predlaga poročevalec v predlogih spremembe 53, 54 in 55.
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Predlog spremembe 640
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje:

5. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c določi 
ukrepe, ki podrobneje opredeljujejo 
zahteve glede obvladovanja tveganj, ki jih 
morajo UAIS uporabiti kot funkcijo 
tveganj, ki jih UAIS povzročijo v imenu 
AIS, ki jih upravljajo. 

(a) zahteve glede obvladovanja tveganj, ki 
jih morajo UAIS uporabiti kot funkcijo 
tveganj, ki jih UAIS povzročijo v imenu 
AIS, ki jih upravljajo;
(b) vse ukrepe, potrebne za obvladovanje 
določenih tveganj s strani UAIS, 
povezanih s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so lahko potrebne za 
zaščito AIS pred neprimernimi 
izpostavljenostmi tveganju.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
Drugi udeleženci trga (poleg UAIS) se ukvarjajo s prodajo „na kratko“, zato je potreben 
horizontalen pristop, ki bo zagotovil enake pogoje za vse in preprečil regulatorno arbitražo.
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Predlog spremembe 641
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vse ukrepe, potrebne za obvladovanje 
določenih tveganj s strani UAIS, 
povezanih s transakcijami prodaje „na 
kratko“, vključno z vsemi zadevnimi 
omejitvami, ki so lahko potrebne za 
zaščito AIS pred neprimernimi 
izpostavljenostmi tveganju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrebne bodo ustrezne spremembe, ko bo dokončno oblikovan člen 17.

Predlog spremembe 642
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Nekrite prodaje „na kratko“ ne bodo 
dovoljene.

Or. en

Obrazložitev

Transakcije prodaje „na kratko“ so lahko orodje za korekcijo trga, nekrite prodaje „na 
kratko“ pa čista špekulacija.
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Predlog spremembe 643
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. UAIS niso dolžni upoštevati določbe 
tega člena v zvezi s posameznimi 
posredniškimi AIS.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 644
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak AIS, ki ga upravlja, UAIS 
sprejmejo ustrezen sistem za upravljanje 
likvidnosti in postopke za zagotovitev, da 
profil likvidnosti naložb AIS izpolnjuje 
osnovne obveznosti. 

1. AIS izvaja ustrezno upravljanje 
likvidnosti in zagotavlja, da profil 
likvidnosti njegovih naložb izpolnjuje 
osnovne obveznosti. 

UAIS redno izvajajo test izjemnih situacij, 
pod običajnimi in tudi izjemnimi 
likvidnostnimi pogoji, in skladno s tem 
spremljajo likvidnostno tveganje AIS. 

UAIS redno izvajajo test izjemnih situacij, 
pod običajnimi in tudi izjemnimi 
likvidnostnimi pogoji, in skladno s tem 
spremljajo likvidnostno tveganje AIS. 
Rezultate teh testov izjemnih situacij je 
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treba posredovati pristojnim organom.
AIS zaprtega tipa, ki ne uporabljajo 
finančnih vzvodov, so izvzeti iz zahtev v 
tem odstavku.

Or. en

Obrazložitev

AIS morajo izvajati ustrezno upravljanje likvidnosti, nadzornik pa mora imeti dostop do 
informacij o likvidnosti.

Predlog spremembe 645
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak AIS, ki ga upravlja, UAIS 
sprejmejo ustrezen sistem za upravljanje 
likvidnosti in postopke za zagotovitev, da 
profil likvidnosti naložb AIS izpolnjuje 
osnovne obveznosti. 

1. Za vsak AIS, ki ga upravljajo, UAIS 
sprejmejo ustrezen sistem za upravljanje 
likvidnosti in postopke za zagotovitev, da 
profil likvidnosti naložb AIS izpolnjuje 
osnovne obveznosti in naravo AIS, 
naložbeni horizont in politiko 
odplačevanja, kot je določeno v pravilih 
upravljanja AIS ali ustanovni listini. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe 646
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS zagotovijo, da ima vsak AIS, ki ga 2. UAIS zagotovijo, da sta za vsak AIS, ki 
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upravljajo, politiko odplačevanja, ki 
ustreza profilu likvidnosti naložb AIS in 
ki mora biti določena v pravilih 
upravljanja AIS ali ustanovni listini.

ga upravljajo, skladni naložbena strategija 
in politika odplačevanja.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 2 člena 12, kot ga predlaga Komisija, ne upošteva široke palete izdelkov, ki so 
zajeti. Predlog spremembe omogoča prilagoditve glede na zahteve različnih izdelkov.

Predlog spremembe 647
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS zagotovijo, da ima vsak AIS, ki ga 
upravljajo, politiko odplačevanja, ki 
ustreza profilu likvidnosti naložb AIS in ki 
mora biti določena v pravilih upravljanja 
AIS ali ustanovni listini.

2. UAIS zagotovijo, da ima vsak AIS, ki ga 
upravljajo, profil likvidnosti naložb AIS, ki 
je ustrezen glede na politiko odplačevanja
in ki mora biti določen v pravilih 
upravljanja AIS ali ustanovni listini.

Or. en

Obrazložitev

Profil likvidnosti mora biti ustrezen glede na politiko odplačevanja in ne obratno. Tako so 
lahko tudi različne vrste skladov v skladu z določbami.

Predlog spremembe 648
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
nadalje določajo:

črtano

(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 



AM\804981SL.doc 103/136 PE439.125v01-00

SL

odstavka 1 in
(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Ti izvedbeni ukrepi so odveč.

Predlog spremembe 649
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
nadalje določajo:

črtano

(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 
odstavka 1 in
(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Člen 12 je dovolj natančen, da lahko nadomesti ukrepanje drugi stopnji.
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Predlog spremembe 650
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
nadalje določajo:

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c določi
ukrepe, ki nadalje določajo:

(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 
odstavka 1 in

(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 
odstavka 1 in

(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.

(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.

Predlog spremembe 651
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. UAIS niso dolžni upoštevati določbe 
tega člena v zvezi s posameznimi 
posredniškimi AIS, če se ta člen upošteva 
v zvezi z zadevnim glavnim AIS.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno, določbe tega člena so zares smiselne le v primeru osnovnega portfelja glavnega 
AIS, ne pa tudi posredniškega AIS.  Ni jasno, na primer, kako učinkovit je test izjemnih 
situacij za portfelj ali kako bi se sistemi upravljanja uporabljali v primeru posredniškega AIS.
Vendar smo zagotovili možnost uporabe določb, če se enaki standardi likvidnosti ne bi 
uporabljali za glavni AIS.

Predlog spremembe 652
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta člen se ne uporablja za industrijske 
holdinške družbe, ki svoje deleže tržijo na 
reguliranem trgu EU, če imajo deleže v 
svojih podružnicah ali pridruženih 
podjetjih, ki jih kontrolirajo, z namenom 
izvajanja industrijske poslovne strategije 
in ki niso ustanovljene z glavnim 
namenom doseganja donosov za svoje 
vlagatelje z odsvojitvami v določenem 
obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Industrijske holdinške družbe, ki kotirajo na borzi, so družbe zaprtega tipa. Zato so zahteve iz 
predloga v zvezi s sistemom za upravljanje likvidnosti in politiko odplačevanja irelevantne.
Delničarji industrijskih holdinških družb, ki kotirajo na borzi, svoje deleže lahko prodajajo na 
trgu.

Predlog spremembe 653
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ta člen se ne uporablja za UAIS, ki 
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upravljajo AIS brez finančnega vzvoda ali 
pravic odplačevanja, ki jih lahko 
uporabijo v obdobju pet let po datumu 
vzpostavitve posameznega AIS, in za 
industrijske holdinške družbe, ki svoje 
deleže tržijo na reguliranem trgu EU, če 
imajo deleže v svojih podružnicah ali 
pridruženih podjetjih, ki jih kontrolirajo, z 
namenom izvajanja industrijske poslovne 
strategije in ki niso ustanovljene z 
glavnim namenom doseganja donosov za 
svoje vlagatelje z odsvojitvami v 
določenem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Skladi zasebnega kapitala so tipično zaprti skladi in brez finančnega vzvoda. Vlagatelji 
dobijo sredstva nazaj šele takrat, ko so naložbe prodane. Gotovina se ne zadrži na računih, 
vendar se uporablja le za vlaganja ali poravnavi fiksnih stroškov upravljanja. Zato so zahteve 
iz predloga v zvezi s sistemom za upravljanje likvidnosti in politiko odplačevanja irelevantne.
Obstaja tudi omejen sekundarni trg za vlagatelje, ki so prisiljeni prodati svoje deleže v 
skladu. Zamenjava gotovine in deležev v skladu poteka neposredno med vlagateljem, ki 
prodaja, in vlagateljem, ki kupuje.

Predlog spremembe 654
Peter Skinner

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Odstavki 1 do 3 se ne uporabljajo za 
AIS zaprtega tipa, ki nimajo finančnega 
vzvoda.

Or. en

Obrazložitev

Upravljanje likvidnosti v zvezi z morebitnimi zahtevami za odplačilo ni potrebno za sklade 
zaprtega tipa, saj vlagatelji ne smejo izvesti naložb s črpanjem iz premoženja sklada.  Če ima 
sklad zaprtega tipa vzvod, se ta izjema ne sme uporabljati.
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Predlog spremembe 655
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13
Naložbe v pozicije vrednostnih papirjev

črtano

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF, 
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 
zahteve na naslednjih področjih:
(a) zahteve, ki jih mora izpolniti 
originator, da lahko UAIS vlaga v 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente te vrste, ki so izdani po 
1. januarju 2011, v imenu enega ali več 
AIS, vključno z zahtevami, ki zagotavljajo, 
da originator obdrži neto delež, ki ni 
manjši od 5 %;
(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega člena je uvedba omejitve za naložbeni portfelj samega AIS, kar je v nasprotju z 
izraženim namenom te direktive (glej uvodno izjavo 4). To je tudi v skladu z mnenjem 
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Evropske centralne banke (s 16. oktobra 2009).

Predlog spremembe 656
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13
Naložbe v pozicije vrednostnih papirjev

črtano

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF, 
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 
zahteve na naslednjih področjih:
(a) zahteve, ki jih mora izpolniti 
originator, da lahko UAIS vlaga v 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente te vrste, ki so izdani po 
1. januarju 2011, v imenu enega ali več 
AIS, vključno z zahtevami, ki zagotavljajo, 
da originator obdrži neto delež, ki ni 
manjši od 5 %;
(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega člena je uvedba omejitve za naložbeni portfelj samega AIS, kar je v nasprotju z 
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izraženim namenom te direktive. To je tudi v skladu z mnenjem Evropske centralne banke (s 
16. oktobra 2009).

Predlog spremembe 657
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF, 
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 
zahteve na naslednjih področjih:

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi originatorjev v smislu člena 
4(40) Direktive 2006/48/ES in UAIS, ki 
vlagajo v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente v imenu enega ali več 
AIF, sprejme izvedbene ukrepe, ki 
določajo zahteve na naslednjih področjih:

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev in razjasnitev opredelitve.

Predlog spremembe 658
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF, 
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi originatorjev v smislu člena 
4(40) Direktive 2006/48/ES in UAIS, ki 
vlagajo v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente v imenu enega ali več 
AIF, sprejme izvedbene ukrepe, ki 
določajo zahteve na naslednjih področjih:
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zahteve na naslednjih področjih:

Or. en

Obrazložitev

Od vlagateljev se ne sme zahtevati, da zagotovijo, da bodo izdajatelji/originatorji obdržali 
neto delež v portfelju sklada, saj se mora to zahtevati od samih izdajateljev/originateljev. AIS 
se ima pravico ves čas obstoja takih vrednostnih papirjev zanašati na izjavo 
izdajatelja/originatorja.

Predlog spremembe 659
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF,
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 
zahteve na naslednjih področjih:

Države članice sprejmejo vse razumne 
ukrepe za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosljive vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF.
Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členi 49a, 49b in 49c, ki določajo zahteve 
na naslednjih področjih:

Or. en

Predlog spremembe 660
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS v imenu enega ali več AIS 
vlaga v vrednostne papirje ali druge 



AM\804981SL.doc 111/136 PE439.125v01-00

SL

so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, 
ki zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

finančne instrumente te vrste, ki so izdani 
po 1. januarju 2011, vključno z zahtevami, 
da originator: (1) obdrži neto delež, ki ni 
manjši od 5 %, pri vsakem tovrstnem 
izdajanju vrednostnih papirjev in (2) izjavi 
v prospektu ali drugi dokumentaciji o 
izdaji takih vrednostnih papirjev, da ima 
in da bo obdržal takšen delež („izjava 
originatorja“); in

Or. en

Obrazložitev

Od vlagateljev se ne sme zahtevati, da zagotovijo, da bodo izdajatelji/originatorji obdržali 
neto delež v portfelju sklada, saj se mora to zahtevati od samih izdajateljev/originateljev. AIS 
ima pravico, da se zanaša na izjave izdajatelja/originatorja skozi vso obdobje veljavnosti teh 
vrednostnih papirjev.

Predlog spremembe 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 10 %;

Or. en
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Predlog spremembe 662
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 10 %;

Or. en

Obrazložitev

5-odstotni delež (predlog Komisije) je v skladu z ureditvijo listninjenja za banke (direktiva o 
kapitalskih zahtevah). Za bolj tvegane AIS se zdi delež 10 % bolj ustrezen zaradi njihovega 
naraslega tveganja. Poleg originatorja in UAIS morajo izvedbeni ukrepi pokrivati tudi sama 
preoblikovana posojila (glej člen 13ba (novo)).

Predlog spremembe 663
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %. UAIS ima 
pravico, da se zanaša na pisno izjavo 
originatorja, da ima in da bo obdržal neto 
delež;

Or. en
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Obrazložitev

S tem se razjasni, katere so pristojnosti originatorja in UAIS, ter tudi to, pod kakšnimi pogoji 
je UAIS deloval gospodarno.

Predlog spremembe 664
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.

(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.

AIS ima pravico, da se pri odločanju, ali 
naj vlaga v navedene vrednostne papirje, 
zanaša na izjavo originatorja skozi 
celotno obdobje veljavnosti navedenih 
vrednostnih papirjev.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu s členi 
49a, 49b in49c.

Or. en

Obrazložitev

Od vlagateljev se ne sme zahtevati, da zagotovijo, da bodo izdajatelji/originatorji obdržali 
neto delež v portfelju sklada, saj se mora to neposredno zahtevati od 
izdajateljev/originateljev. AIS ima pravico, da se zanaša na izjave izdajatelja/originatorja
skozi vso obdobje veljavnosti teh vrednostnih papirjev.
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Predlog spremembe 665
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve po preglednosti, ki jih je 
treba izpolniti v zvezi s preoblikovanimi 
posojili.

Or. en

Obrazložitev

5-odstotni delež (predlog Komisije) je v skladu z ureditvijo listninjenja za banke (direktiva o 
kapitalskih zahtevah). Za bolj tvegane AIS se zdi delež 10 % bolj ustrezen zaradi njihovega 
naraslega tveganja. Poleg originatorja in UAIS morajo izvedbeni ukrepi pokrivati tudi sama 
preoblikovana posojila.

Predlog spremembe 666
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve po preglednosti, ki jih je 
treba izpolniti v zvezi s preoblikovanimi 
posojili.

Or. en

Obrazložitev

5-odstotni delež (predlog Komisije) je v skladu z ureditvijo listninjenja za banke (direktiva o 
kapitalskih zahtevah). Za bolj tvegane AIS se zdi delež 10 % bolj ustrezen zaradi njihovega 
naraslega tveganja. Poleg originatorja in UAIS morajo izvedbeni ukrepi pokrivati tudi sama 
preoblikovana posojila.
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Predlog spremembe 667
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c določi 
ukrepe za opredelitev, da originator obdrži 
neto delež, ki ni manjši od 5 %, in za 
opredelitev kvalitativnih zahtev, ki jih 
mora izpolniti UAIS, ki vlaga v 
vrednostne papirje ali druge finančne 
produkte. 

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.

Predlog spremembe 668
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Vlaganja na trgih primarnih proizvodov

AIS, ki vlagajo na trge primarnih 
proizvodov, Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge redno 
posredujejo informacije o njihovi 
posredni ali neposredni poziciji na teh 
trgih.  Za preprečitev, da bi AIS s svojim 
delovanjem vplival na cene primarnih 
proizvodov, lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge omeji pozicije, 
ki jih je AIS zavzel na trgih primarnih 
proizvodov.
AIS ne smejo neposredno ali posredno 
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vlagati v kmetijske proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Delovanje AIS na trgih primarnih proizvodov je treba urediti. Vlaganja AIS v kmetijske 
proizvode je treba prepovedati.

Predlog spremembe 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Poglavje III – Oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

KAPITALSKE ZAHTEVE JAMSTVENI SKLAD

Or. en

Predlog spremembe 670
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Ustanovitveni in tekoči kapital

UAIS ima lastna sredstva v višini najmanj 
125 000 EUR.
Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za 
katerega vrednost portfeljev UAIS presega 
250 milijonov EUR.
Ne glede na znesek zahtev iz prvega in 
drugega pododstavka lastna sredstva 
UAIS nikoli niso manjša od zneska, ki ga 
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zahteva člen 21 Direktive 2006/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti 
investicijskih podjetij in kreditnih 
institucij (preoblikovano).
Za namene prvega, drugega in tretjega 
pododstavka se kot portfelji UAIS 
obravnavajo naslednji portfelji:
a) vsi portfelji AIS, ki jih upravlja 
UAIS, vključno z AIS, za katere je UAIS v 
skladu s členom 18 prenesel eno ali več 
funkcij;
b) vsi portfelji, ki jih je UAIS prevzel 
v upravljanje.

Or. de

Predlog spremembe 671
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Če se AIS upravlja sam, kar pomeni, 
da je bil imenovan za UAIS, ima AIS 
ustanovitveni kapital v višini najmanj 
300 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov.
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Predlog spremembe 672
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice zahtevajo, da ima 
UAIS, ki je AIS, ki se notranje upravlja, 
ustanovitveni kapital v višini najmanj 
300 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 673
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS ima lastna sredstva v višini najmanj 
125 000 EUR.

1. Države članice zahtevajo, da ima UAIS, 
ki je imenovan za zunanjega upravitelja 
enega ali več AIS, ustanovitveni kapital v 
višini najmanj 125 000 EUR, ob 
upoštevanju naslednjih odstavkov.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 674
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS ima lastna sredstva v višini najmanj 
125 000 EUR.

1. UAIS ima lastna sredstva v višini 
najmanj 75 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

S tem se kapitalske zahteve približajo, niso pa enake ravni, ki se zahteva v direktivi o 
kapitalskih zahtevah in v predpisih za sklade, ki lahko zavzemajo le dolge pozicije.  UAIS ne 
zadržujejo sredstva vlagateljev, tako da so tveganja za vlagatelje minimalna.  Nepotrebno 
visoke kapitalske zahteve za UAIS bodo le onemogočale vstop novih in zaželeno 
konkurenčnost.

Predlog spremembe 675
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 

2. Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 



PE439.125v01-00 120/136 AM\804981SL.doc

SL

EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR.

EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev, ki je enak 0,02 % zneska, 
za katerega vrednost portfeljev UAIS 
presega 250 milijonov EUR; vendar 
zahtevani skupni znesek ustanovitvenega 
kapitala in dodatnih sredstev ne presega 
10 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 676
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR.

2. Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 150 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev, ki je enak najmanj 0,01 %
zneska, za katerega vrednost portfeljev 
UAIS presega 150 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

S tem se kapitalske zahteve približajo, niso pa enake ravni, ki se zahteva v direktivi o 
kapitalskih zahtevah in v predpisih za sklade, ki lahko zavzemajo le dolge pozicije 
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(50 000 EUR osnovnega kapitala).  UAIS ne zadržujejo sredstva vlagateljev, tako da so 
tveganja za vlagatelje minimalna.  Nepotrebno visoke kapitalske zahteve za UAIS bodo le 
onemogočale vstop novih in zaželeno konkurenčnost.

Predlog spremembe 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR.

2. Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak določenemu deležu 
zneska, za katerega vrednost portfeljev 
UAIS presega 250 milijonov EUR. 

Or. en

Obrazložitev

Kapital UAIS mora zadoščati za zavarovanje morebitne izpostavljenosti tveganjem zaradi 
poklicne odgovornosti. Točni znesek mora biti v skladu z njegovim dejanskim profilom 
tveganja.

Predlog spremembe 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR.

2. Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev AIS, ki jih upravljajo 
UAIS, presega 250 milijonov EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 679
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na znesek zahtev iz prvega in 
drugega pododstavka lastna sredstva 
UAIS nikoli niso manjša od zneska, ki ga 
zahteva člen 21 Direktive 2006/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti 
investicijskih podjetij in kreditnih 
institucij (preoblikovano).

črtano

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 680
Hans-Peter Martin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. lastna sredstva UAIS niso nikoli 
manjša od zneska, ki ga zahteva člen 21 
Direktive 2006/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2006 
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o kapitalski ustreznosti investicijskih 
podjetij in kreditnih institucij 
(preoblikovano)1.

Or. de

Obrazložitev

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 201.

Predlog spremembe 681
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega, drugega in tretjega 
pododstavka se kot portfelji UAIS 
obravnavajo naslednji portfelji:

Za namene prvega, drugega in tretjega 
pododstavka se kot portfelji UAIS 
obravnavajo naslednji portfelji, ne pa tudi 
portfelji posredniških AIS, kolikor ti 
vsebujejo deleže ali enote glavnih AIS:

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je razjasnitev za zagotovitev, da ta določba ne bo imela učinka „dvojnega štetja“ 
portfeljev posredniškega AIS (ki bodo na splošno zajemali le deleže ali enote v zadevnem 
glavnem AIS, poleg preostalega stanja denarnih sredstev), saj se ta vrednost že upošteva v 
portfelju zadevnega glavnega AIS. Predlog spremembe bo le izključil enote ali deleže iz 
„dvojnega štetja“, obenem pa se jih bo vseeno štelo na ravni glavnega AIS. Tako da bo za 
namene tega člena še vedno upoštevalo 15-odstotni delež, ki ga lahko posredniški AIS vloži v 
druge sklade poleg glavnega AIS.

Predlog spremembe 682
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega, drugega in tretjega 4. Za namene drugega odstavka se kot 
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pododstavka se kot portfelji UAIS 
obravnavajo naslednji portfelji:

portfelji UAIS obravnavajo portfelji AIS, 
ki jih upravlja UAIS, vključno z AIS, za 
katere je UAIS v skladu s členom 18 
prenesel eno ali več funkcij, razen 
portfelji, ki jih je UAIS prevzel v 
upravljanje.

(a) vsi portfelji AIS, ki jih upravlja UAIS, 
vključno z AIS, za katere je UAIS v skladu 
s členom 18 prenesel eno ali več funkcij;
(b) vsi portfelji, ki jih je UAIS prevzel v 
upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 683
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko UAIS odobrijo 
oprostitev do 50 % dodatnega zneska 
lastnih sredstev iz drugega odstavka, če ti 
pridobijo jamstvo za isti znesek pri 
kreditni instituciji ali zavarovalnici; 
kreditna institucija ali zavarovalnica ima 
statutarni sedež v državi članici ali v tretji 
državi, kjer zanjo veljajo pravila varnega 
in skrbnega poslovanja, ki so po mnenju 
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pristojnih organov enakovredna pravilom 
iz zakonodaje Unije.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 684
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 14 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko UAIS odobrijo 
oprostitev do 50 % dodatnega zneska 
lastnih sredstev iz drugega odstavka, če te 
družbe pridobijo jamstvo za isti znesek pri 
kreditni instituciji ali zavarovalnici; 
kreditna institucija ali zavarovalnica ima 
statutarni sedež v državi članici ali v tretji 
državi, če zanjo veljajo pravila varnega in 
skrbnega poslovanja, ki so po mnenju 
pristojnih organov enakovredna pravilom 
iz zakonodaje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo o trgih finančnih instrumentov.
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Predlog spremembe 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ne glede na drugi odstavek so AIS, 
katerih portfelji izpolnjujejo naslednja 
merila, izključeni iz izračuna vrednosti 
portfeljev UAIS, in sicer tistih, ki:
(i) nimajo finančnega vzvoda; 
(ii) nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
datumu vzpostavitve AIS; in
(iii) v skladu z njihovo naložbeno 
strategijo in cilji neredno vlagajo in 
ustvarjajo donose. 
Države članice zahtevajo, da ustanovitveni 
kapital UAIS, ki upravljajo izključno AIS, 
ki izpolnjujejo pogoje iz prvega 
pododstavka, znaša najmanj 50 000 EUR. 

Or. en

Predlog spremembe 686
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Odstavki - 1, 1, 2, 4 in 4a ne veljajo za 
UAIS, ki ne dosegajo praga 
500 milijonov EUR iz člena 2a(1)(a) in ki 
se kvalificirajo kot UAIS, za katere se 
uporablja ta direktiva, ko upravljajo 
izključno AIS, ki:
(a) nimajo finančnega vzvoda na ravni 
AIS;
(b) nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju petih letih po 
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datumu začetne naložbe v posamezen 
AIS; in
(c) v skladu z njihovo naložbeno strategijo 
in cilji neredno vlagajo in ustvarjajo 
donose.
Države članice zahtevajo, da ustanovitveni 
kapital UAIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 
prvega pododstavka, znaša najmanj 
50 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 687
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Odstavki 1 do 4 ne veljajo za UAIS, ki 
upravlja samo AIS, ki:
(a) nimajo finančnega vzvoda;
(b) nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
datumu vzpostavitve AIS; in
(c) v skladu z njihovo naložbeno strategijo 
in cilji neredno vlagajo in ustvarjajo 
donose. 
Države članice zahtevajo, da ustanovitveni 
kapital UAIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 
prvega pododstavka, znaša najmanj 
50 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Te kapitalske zahteve so določene po vzoru direktive KNPVP, ki velja za odprte sklade, ki se 
razdelijo javnosti. Ta pristop ne upošteva dejstva, da se profesionalni vlagatelji v zaprte 
sklade ne soočajo z enakimi operativnimi tveganji kot mali vlagatelji v odprti sklad, ki zahteva 
aktivno upravljanje.
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Predlog spremembe 688
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Odstavki 1 do 4 ne veljajo za UAIS, ki 
upravlja samo AIS, ki:
(a) nimajo finančnega vzvoda;
(b) nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
datumu vzpostavitve AIS; in
(c) v skladu z njihovo naložbeno strategijo 
in cilji neredno vlagajo in ustvarjajo 
donose.
Države članice zahtevajo, da ustanovitveni 
kapital UAIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 
prvega pododstavka, znaša najmanj 
50 000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Te kapitalske zahteve so določene po vzoru direktive KNPVP, ki velja za odprte sklade, ki se 
razdelijo javnosti. Ta pristop ne upošteva dejstva, da se profesionalni vlagatelji v zaprte 
sklade ne soočajo z enakimi operativnimi tveganji kot mali vlagatelji v odprti sklad, ki zahteva 
aktivno upravljanje.

Predlog spremembe 689
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Omenjeni odstavki ne veljajo za UAIS, 
ki upravljajo samo AIS:
(a) ki nimajo finančnega vzvoda;
(b) ki nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
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datumu vzpostavitve AIS;
(c) ki imajo fiksne kapitalske obveznosti;
(d) katerih pristojbine temeljijo na 
kapitalskih obveznostih;
(e) katerih vlagatelji imajo pravico do 
spremembe UAIS; 
(f) kjer so posebne določbe vključene v 
pogodbeni sporazum o prenehanju UAIS, 
da bi med prenosom zaščitili vlagatelje.
Omenjeni odstavki se tudi ne uporabljajo 
za portfelje posredniškega AIS, če vsebuje 
deleže ali enote v glavnem AIS.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditi je treba posebnosti profila tveganja vlagateljev različnim AIS.

Predlog spremembe 690
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Omenjeni odstavki ne veljajo za UAIS, 
ki upravljajo samo AIS:
(a) ki nimajo finančnega vzvoda;
(b) ki nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
datumu vzpostavitve AIS;
(c) ki imajo fiksne kapitalske obveznosti;
(d) katerih pristojbine temeljijo na 
kapitalskih obveznostih;
(e) katerih vlagatelji imajo pravico do 
spremembe UAIS; in
(f) kjer so posebne določbe vključene v 
pogodbeni sporazum o prenehanju UAIS, 
da bi med prenosom zaščitili vlagatelje.
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Or. en

Obrazložitev

Te kapitalske zahteve so določene po vzoru direktive KNPVP, ki velja za odprte sklade, ki se 
razdelijo javnosti. Ta pristop ne upošteva dejstva, da se profesionalni vlagatelji v zaprte 
sklade ne soočajo z enakimi operativnimi tveganji kot mali vlagatelji v odprti sklad, ki zahteva 
aktivno upravljanje.

Predlog spremembe 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Omenjeni odstavki se ne uporabljajo 
za UAIS, ki upravljajo samo AIS:
(a) ki nimajo finančnega vzvoda;
(b) ki nimajo pravic odplačevanja, ki jih 
lahko uporabijo v obdobju pet letih po 
datumu vzpostavitve AIS;
(c) ki imajo fiksne kapitalske obveznosti;
(d) katerih pristojbine temeljijo na 
kapitalskih obveznostih;
(e) katerih vlagatelji imajo pravico do 
spremembe UAIS; in
(f) kjer so posebne določbe vključene v 
pogodbeni sporazum o prenehanju UAIS, 
da bi med prenosom zaščitili vlagatelje.

Or. en

Obrazložitev

Te kapitalske zahteve so določene po vzoru direktive KNPVP, ki velja za odprte sklade, ki se 
razdelijo javnosti. Profesionalne vlagatelje v zaprte sklade ščitijo različni mehanizmi. Višji 
kapital UAIS ne pomeni, da so vlagatelji bolj zaščiteni.  Vlagatelji v sklade zasebnega 
kapitala se ne soočajo z enakimi operativnimi tveganji kot mali vlagatelji v odprti sklad, ki 
zahteva aktivno upravljanje.
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Predlog spremembe 692
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Ta člen se ne uporablja za UAIS, ki 
upravljajo AIS brez finančnega vzvoda ali 
pravic odplačevanja, ki jih lahko 
uporabijo v obdobju petih let po datumu 
vzpostavitve posameznega AIS, če vlagajo 
v naložbe zasebnega kapitala, niti za 
industrijske holdinške družbe, ki svoje 
deleže tržijo na reguliranem trgu EU, če 
imajo deleže v svojih podružnicah ali 
pridruženih podjetjih, ki jih kontrolirajo, z 
namenom izvajanja industrijske poslovne 
strategije in ki niso ustanovljene z 
glavnim namenom doseganja donosov za 
svoje vlagatelje z odsvojitvami v 
določenem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 693
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Ta člen se ne uporablja za industrijske 
holdinške družbe, ki svoje deleže tržijo na 
reguliranem trgu EU, če imajo deleže v 
svojih podružnicah ali pridruženih 
podjetjih z namenom izvajanja 
industrijske poslovne strategije in ki niso 
ustanovljene z glavnim namenom 
doseganja donosov za svoje vlagatelje z 
odsvojitvami v določenem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Industrijske holdinške družbe, ki kotirajo na borzi, so skladi zaprtega tipa, ki delničarjem ne 
dajejo nikakršnih pravic odplačevanja ali vnovičnega nakupa. Poleg tega so te družbe 
zakoniti in upravičeni lastniki svojega premoženja. Zato imajo bistvena kapitalska sredstva, iz 
katerih črpajo, da lahko še naprej izpolnjujejo svoje redne obveznosti. Obstajajo že 
mehanizmi za urejeno prenehanje družbe, če je potrebno. To ureja zakonodaja EU.

Predlog spremembe 694
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ne glede na prvi odstavek se od UAIS, 
ki ima dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES 
in/ali za katerega veljajo kapitalske 
zahteve po Direktivi 2006/49/ES ali 
Direktivi 85/611/EGS, ne zahteva, da 
izpolnjuje dodatne zahteve po tej direktivi.

Or. en
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Obrazložitev

Številni UAIS imajo že po MiFIC dovoljenje, zanje pa veljajo kapitalska pravila iz direktive o 
kapitalskih zahtevah in direktive KNPVP. Od teh družb ni treba zahtevati (po možnosti gre pri 
tem tudi za podvojitev), da izpolnjujejo dodatne zahteve iz KNPVP.

Predlog spremembe 695
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4e. Ta člen se ne uporablja za družbe za 
upravljanje, katerim je bil izdano 
dovoljenje v skladu z Direktivo 
2009/65/ES, ki tudi upravljajo AIS.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija sprejme delegirane akte, ki 
določajo delež med 1 % in 5 % iz drugega 
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odstavka v skladu s profilom tveganja AIS 
ter premoženje, v katerega se lahko 
vlagajo lastna sredstva.
Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Kapital UAIS mora zadoščati za zavarovanje morebitne izpostavljenosti tveganjem zaradi 
poklicne odgovornosti. Točni znesek mora biti v skladu z njegovim dejanskim profilom 
tveganja.

Predlog spremembe 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Znesek, ki ga UAIS vloži v posamezen 
AIS, ki ga upravlja, je takšen, da je letna 
neto izpostavljenost UAIS večja ali enaka 
določenemu deležu celotnega zneska, ki 
so ga v ta AIS vložili vsi vlagatelji.

Or. en

Obrazložitev

UAIS morajo svoje interese uskladiti z interesi svojih vlagateljev. Uskladitev tipično obstaja 
na podlagi sporazuma o delitvi dobička. Prav tako je treba zagotoviti, da UAIS utrpijo 
določeno škodo zaradi izgube, ki jo povzročijo. Ta določba je podobna zahtevi za banke, da 
morajo obdržati 5-odstotni delež posojil, za katera so originatorji. Dokončni delež bo različen 
glede na profil tveganja AIS.
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Predlog spremembe 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Komisija sprejme delegirane akte, ki 
določajo zahteve na naslednjih področjih: 
(a) določeni delež, ki ga vloži UAIS in ki 
znaša med 1 % in 5 % celotnega zneska, 
ki ga vložijo vsi vlagatelji, v skladu s 
profilom tveganja AIS; 
(b) način izračuna;
(c) postopek, ki ga mora uporabiti UAIS, 
da bi izpolnila omenjene zahteve. 
Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

UAIS morajo svoje interese uskladiti z interesi svojih vlagateljev. Uskladitev tipično obstaja 
na podlagi sporazuma o delitvi dobička. Prav tako je treba zagotoviti, da UAIS utrpijo 
določeno škodo zaradi izgube, ki jo povzročijo. Ta določba je podobna zahtevi za banke, da 
morajo obdržati 5-odstotni delež posojil, za katera so originatorji. Dokončni delež bo različen 
glede na profil tveganja AIS.

Predlog spremembe 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Lastna sredstva se vlagajo v likvidna 
sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče 
kratkoročno takoj pretvoriti v gotovino, in 
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ne vključujejo špekulativnih položajev.

Or. en

Obrazložitev

Kapital UAIS mora zadoščati za zavarovanje morebitne izpostavljenosti tveganjem zaradi 
poklicne odgovornosti. Točni znesek mora biti v skladu z njegovim dejanskim profilom 
tveganja.


