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Pozměňovací návrh 700
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF vždy využívá vhodné a 
přiměřené zdroje, které jsou nezbytné pro 
řádný výkon činností správy.

Správce AIF vždy využívá vhodné a 
přiměřené zdroje, které jsou nezbytné pro 
řádnou správu AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí pro každý jím 
spravovaný AIF:

a) aby byly přijaty a zdokumentovány 
politiky na vysoké úrovni pro oceňování 
aktiv držených nebo používaných AIF; 
b) aby výpočet hodnoty aktiv AIF provedl 
v souladu s těmito politikami buď 
oceňovatel, který je nezávislý na správci 
AIF, nebo správce AIF (v tomto případě 
by funkce oceňování a funkce správy 
portfolia, které zastává AIF, měly být 
funkčně nezávislé);
c) aby hodnota aktiv AIF byla 
vypočítávána ve vhodných intervalech a 
aby hodnota akcií nebo podílových 
jednotek AIF byla vypočítávána v době, 
kdy mohou být vydány nebo vyplaceny, 
anebo předtím; a
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d) aby tyto politiky oceňování byly 
pravidelně přezkoumávány a upravovány 
ve snaze zajistit, že budou stále přiměřené. 

Or. en

Odůvodnění

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Pozměňovací návrh 702
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy k řádnému ocenění 
aktiv AIF a výpočtu hodnoty akcií a 
podílových jednotek AIF, v souladu se 
stávajícími platnými standardy a pravidly 
oceňování.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován nezávislý oceňovatel, je drahý a zbytečný, protože správce AIF 
má většinou o aktivech fondu nejvíce informací. Funkce oceňování však musí být oddělena od 
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funkcí správce investic. U specifických aktiv (například nemovitostí) vyžadují některé členské 
státy jmenování nezávislých oceňovatelů, kteří přebírají odpovědnost za oceňování aktiv, a 
mělo by se umožnit, aby takovéto postupy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dále 
existovaly.

Pozměňovací návrh 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění akcií nebo 
podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Investoři do soukromých kapitálových fondů nemají práva na vyplacení. Správci nejsou 
odměňování na základě reálné hodnoty neuskutečněných investic, ale jejich výkonnost je 
odměňována podílem na uskutečněném zisku.  Investoři a správci musejí čekat, až fond 
vytvoří hodnotu (v té době je hodnota jistá). Aktiva fondů soukromého kapitálu vyžadují 
podrobnou správu a znalosti v oblasti auditu, aby bylo možné je ocenit. Náklady navíc, které 
pro investory nepředstavují přínos.

Pozměňovací návrh 704
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou provedena řádná 
ocenění aktiv AIF na vhodném, včasném 
a konzistentním základě, aby investoři 
nebo jiné zúčastněné strany mohli snadno 
stanovit hodnotu akcií nebo podílových 
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jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Je dostatečné, když jsou požadována řádná ocenění poskytovaná zúčastněným stranám a 
zejména investorům. Jmenování formálního a nezávislého oceňovatele je zbytečné. Jedná se o 
přístup založený na „zásadách“ a o skutečný a přiměřený závazek.

Pozměňovací návrh 705
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF. 

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který transparentně stanoví hodnotu aktiv 
nabytých AIF a hodnotu akcií a podílových 
jednotek AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Návrhy na oceňování by se složitě prosazovaly a nejsou vždy pro lepší ochranu investorů 
nezbytné. Zejména požadavek na oceňování všech aktiv při každém vydání nebo vyplacení 
podílových jednotek AIF je často neuskutečnitelný a není nutný. Některá aktiva fondů (např. 
nemovitosti) jsou obvykle velmi stabilní a každodenní oceňování by bylo zcela nadbytečné. 
Denní oceňování je také neuskutečnitelné v případě realitních fondů a v žádném případě by 
nezvýšilo ochranu investorů. 

Pozměňovací návrh 706
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
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který je na správci AIF nezávislý a který
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

který stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF 
a hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Pokud to okolnosti vyžadují, jsou v nezbytných případech oceňování nezávislými odborníky 
prováděna již v současnosti. Ne všechna aktiva vyžadují nezávislé ocenění, ale požadavek na 
stoprocentní nezávislé oceňování zvýší náklady fondů a sníží výnosy investorů.

Pozměňovací návrh 707
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF 
a hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF případně zajistí funkční 
nezávislost funkce oceňování a funkce 
správy portfolia s ohledem na povahu, 
rozsah a komplexitu každého jím 
spravovaného AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 709
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF případně zajistí funkční 
nezávislost funkce oceňování a funkce 
správy portfolia s ohledem na povahu, 
rozsah a komplexitu každého jím 
spravovaného AIF.

Or. en

Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 710
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF případně zajistí funkční 
nezávislost funkce oceňování a funkce 
správy portfolia s ohledem na povahu, 
rozsah a komplexitu každého jím 
spravovaného AIF.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován nezávislý oceňovatel, je drahý a zbytečný, protože správce AIF 
má většinou o aktivech fondu nejvíce informací. Správce AIF je odpovědný za zajištění 
funkční nezávislosti funkce hodnocení a funkce správy portfolia s ohledem na povahu, rozsah 
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a komplexitu každého jím spravovaného AIF.

Pozměňovací návrh 711
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF případně zajistí funkční 
nezávislost funkce oceňování a funkce 
správy portfolia s ohledem na povahu, 
rozsah a komplexitu každého jím 
spravovaného AIF.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 712
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je stanovena hodnota
aktiv nabytých AIF a hodnota akcií a 
podílových jednotek AIF konzistentním a 
funkčně nezávislým způsobem. Případná 
určená třetí strana zajistí nezávislost 
těchto funkcí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 713
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že v případě, že 
provádí funkci oceňování pro jím 
spravovaný AIF, provede funkci 
oceňování nezávisle na funkci správy 
investic. Případná třetí strana určená 
k uskutečnění funkce oceňování také 
zajistí nezávislost těchto funkcí.

Or. en

Odůvodnění

„Oceňování“ se týká hodnoty aktiv držených fondem i hodnoty fondu samotného. Regulační 
rámec pro oceňování fondů musí zohledňovat specifika těchto různých úrovní oceňování. 
Požadavky na oceňování aktiv se velmi liší podle skutečné povahy oceňovaných aktiv: od 
velmi likvidních aktiv oceňovaných na základě příslušné kotace až po nelikvidní aktiva 
vyžadující specifické oceňovací postupy.  Funkci může vykonávat buď samotná správcovská 
společnost nebo depozitář.

Pozměňovací návrh 714
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel,
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF existuje oceňovatel, který 
je na správci AIF funkčně nezávislý a 
který stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Není praktické vyžadovat, aby správce AIF vždy jmenoval nezávislého oceňovatele. Měl by 
být však funkčně nezávislý. 

Pozměňovací návrh 715
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je nezávislý na správcovské funkci 
správce AIF a který stanoví hodnotu aktiv 
nabytých AIF a hodnotu akcií a podílových 
jednotek AIF v souladu s pokyny pro 
oceňování stanovenými Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy platnými 
pro celou EU.

Za tímto účelem správce AIF zajistí 
jmenování kvalifikovaného oceňovatele, 
který je k oceňování přiměřeně vybaven a 
je certifikován Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy.

Or. en

Odůvodnění

 Provádění řádného a transparentního oceňování vyžaduje postupy platné pro celou EU a 
konzistentní kvalitu nezávislého oceňování. Nově ustanovený Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy je považován za vhodný subjekt pro certifikaci oceňovatelů, stanovení pokynů 
pro oceňování a ke sledování jejich uplatňování.
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Pozměňovací návrh 716
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je nezávislý na správcovské funkci 
správce AIF a který stanoví hodnotu aktiv 
nabytých AIF a hodnotu akcií a podílových 
jednotek AIF v souladu s pokyny pro 
oceňování stanovenými Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy platnými 
pro celou EU.

Za tímto účelem správce AIF zajistí 
jmenování kvalifikovaného oceňovatele, 
který je k oceňování přiměřeně vybaven a 
je certifikován Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF zajistí, že v případě, že 
provádí funkci oceňování pro jím 
spravovaný AIF, provede funkci 
oceňování nezávisle na funkci správy
investic. Případná třetí strana určená 
k provedení funkce oceňování také zajistí 
nezávislost těchto funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován nezávislý oceňovatel, je drahý a zbytečný, protože správce AIF 
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má většinou o aktivech fondu nejvíce informací. Funkce oceňování však musí být oddělena od 
funkcí správy investic. U specifických aktiv (například nemovitostí) vyžadují některé členské 
státy jmenování nezávislých oceňovatelů, kteří přebírají odpovědnost za oceňování aktiv, a 
mělo by se umožnit, aby takovéto postupy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dále 
existovaly.

Pozměňovací návrh 718
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je dostatečné, když jsou požadována řádná ocenění poskytovaná zúčastněným stranám a 
zejména investorům. Jmenování formálního a nezávislého oceňovatele je zbytečné. Jedná se o 
přístup založený na „zásadách“ a o skutečný a přiměřený závazek.

Pozměňovací návrh 719
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Pozměňovací návrh 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Investoři do fondů soukromého kapitálu nemají práva na vyplacení. Správci nejsou 
odměňování na základě reálné hodnoty neuskutečněných investic, ale jejich výkonnost je 
odměňována podílem na uskutečněném zisku.  Investoři a správci musejí čekat, až fond 
vytvoří hodnotu (v té době je hodnota jistá). Akcie fondů soukromého kapitálu vyžadují 
podrobnou správu a znalosti v oblasti auditu, aby bylo možné je ocenit. Náklady navíc, které 
pro investory nepředstavují přínos.
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Pozměňovací návrh 721
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění aktiv AIF a 
vypočítána, a případně zveřejněna 
hodnota akcií či podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován nezávislý oceňovatel, je drahý a zbytečný, protože správce AIF 
má většinou o aktivech fondu nejvíce informací. Správce AIF je odpovědný za zajištění 
funkční nezávislosti funkce hodnocení a funkce správy portfolia s ohledem na povahu, rozsah 
a komplexitu každého jím spravovaného AIF.

Pozměňovací návrh 722
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

Správce AIF zajistí, že aktiva AIF jsou 
oceňována ve vhodném intervalu s 
ohledem na podkladová aktiva držená 
fondem. V případě, že AIF investuje do 
nemovitého majetku, mohou být 
zohledněna specifika těchto aktiv. Správce 
AIF také zajistí, že akcie či podílové 
jednotky AIF mohou být oceněny, kdykoli 
to bude zapotřebí, aby se umožnilo jejich 
vyplacení či vydání.

Or. en
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Odůvodnění

Návrhy na oceňování by se složitě prosazovaly a nejsou pro lepší ochranu investorů vždy 
nezbytné. Zejména požadavek na oceňování všech aktiv při každém vydání nebo vyplacení 
podílových jednotek AIF je často neuskutečnitelný a není nutný. Některá aktiva fondů (např. 
nemovitosti) jsou obvykle velmi stabilní a každodenní hodnocení by bylo zcela nadbytečné. 
Denní oceňování je také neuskutečnitelné v případě realitních fondů a v žádném případě by 
nezvýšilo ochranu investorů. 

Pozměňovací návrh 723
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž při 
každém vydání nebo vyplacení akcií či 
podílových jednotek AIF, dochází-li k 
němu častěji.

Správce AIF zajistí, že aktiva AIF jsou
oceňována ve vhodném intervalu s 
ohledem na podkladová aktiva držená 
fondem. V případě, že AIF investuje do 
nemovitého majetku, mohou být 
zohledněna specifika těchto aktiv. Správce 
AIF také zajistí, že akcie či podílové 
jednotky AIF mohou být oceněny, kdykoli 
to bude zapotřebí, aby se umožnilo jejich 
vyplacení či vydání.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Použité postupy oceňování zajistí, že 
aktiva, akcie či podílové jednotky jsou 
oceňovány nejméně jedenkrát ročně.
Pokud se jedná o AIF otevřeného typu, 
jsou tato oceňování prováděna ve 
vhodných intervalech s ohledem na 
specifika podkladových aktiv držených 



AM\805037CS.doc 17/165 PE439.132v01-00

CS

fondem a jeho politiku v oblasti vydávání 
a vyplácení.

Or. en

Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 725
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Použité postupy oceňování zajistí, že 
aktiva, akcie či podílové jednotky jsou 
oceňovány nejméně jedenkrát ročně.
Pokud se jedná o AIF otevřeného typu, 
jsou tato oceňování prováděna ve 
vhodných intervalech s ohledem na 
specifika podkladových aktiv držených 
fondem a jeho politiku v oblasti vydávání 
a vyplácení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 726
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 

Použité postupy oceňování zajistí, že 
aktiva, akcie či podílové jednotky jsou 
oceňovány nejméně jedenkrát ročně.
Pokud se jedná o AIF otevřeného typu, 
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jednotek AIF, dochází-li k němu častěji. jsou tato oceňování prováděna ve 
vhodných intervalech s ohledem na 
specifika podkladových aktiv držených 
fondem a jeho politiku v oblasti vydávání 
a vyplácení. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 727
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Použité postupy oceňování zajistí, že 
aktiva, akcie a podílové jednotky jsou 
oceňovány nejméně jedenkrát ročně a 
rovněž při každém vydání nebo vyplacení 
akcií či podílových jednotek AIF, dochází-
li k němu častěji, avšak pouze v případě, že 
akcie nebo podílové jednotky mají být 
vydány nebo vyplaceny za cenu 
vypočítanou na základě čisté hodnoty 
aktiv připadající na podílovou jednotku či 
akcii.

Or. en

Odůvodnění

AIF uzavřeného typu mohu čas od času vydat nebo zpětně odkoupit akcie. Pokud tak učiní, 
dělají to obvykle na základě běžných tržních cen. V takových případech není třeba stanovovat 
cenu aktiv AIF. Oceňování by se mělo provádět pouze v případě, kdy akcie mají být vydány 
nebo vyplaceny za cenu přímo související s čistou hodnotou aktiv.
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Pozměňovací návrh 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF nebo při platbě poplatků za 
správu (pokud jsou tyto poplatky jako 
celek nebo z části založeny na hodnotě 
aktiv), dochází-li k němu častěji.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana investorů vyžaduje, aby ocenění byla prováděna dostatečně často, zejména 
v situacích, kdy k vydávání a vyplácení akcií nebo podílových jednotek nedochází často.

Pozměňovací návrh 729
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Správce AIF zajistí, že aktiva AIF, která 
spravuje, jsou oceňována ve vhodném 
intervalu a nejméně jedenkrát ročně, a 
akcie a podílové jednotky AIF jsou 
oceňovány pokaždé, kdy může dojít 
k jejich vydání nebo vyplacení.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován nezávislý oceňovatel, je drahý a zbytečný, protože správce AIF 
má většinou o aktivech fondu nejvíce informací. Funkce oceňování však musí být oddělena od 
funkcí správy investic. U specifických aktiv (například nemovitostí) vyžadují některé členské 
státy jmenování nezávislých oceňovatelů, kteří přebírají odpovědnost za oceňování aktiv, a 
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mělo by se umožnit, aby takovéto postupy v souladu s vnitrostátními právními předpisy dále
existovaly.

Pozměňovací návrh 730
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

Aktiva, akcie a podílové jednotky musí být 
oceňovány ve vhodných intervalech a 
nejméně jedenkrát ročně a rovněž vždy, 
když může dojít k vydání nebo vyplacení 
akcií či podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 731
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oceňovatel zajistí, že aktiva, akcie a 
podílové jednotky jsou oceňovány nejméně 
jedenkrát ročně a rovněž při každém 
vydání nebo vyplacení akcií či podílových 
jednotek AIF, dochází-li k němu častěji.

2. Správce AIF zajistí, že aktiva AIF, 
která spravuje, jsou oceňována ve 
vhodném intervalu a nejméně jedenkrát 
ročně, a akcie a podílové jednotky AIF 
jsou oceňovány při každém vydání nebo 
vyplacení.

Or. en
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Odůvodnění

„Oceňování“ se týká hodnoty aktiv držených fondem i hodnoty fondu samotného. Regulační 
rámec pro oceňování fondů musí zohledňovat specifika těchto různých úrovní oceňování. 
Požadavky na oceňování aktiv se velmi liší podle skutečné povahy oceňovaných aktiv: od 
velmi likvidních aktiv oceňovaných na základě příslušné kotace až po nelikvidní aktiva 
vyžadující specifické oceňovací postupy.  Funkci může vykonávat buď samotná správcovská 
společnost nebo depozitář.

Pozměňovací návrh 732
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je AIF soukromým kapitálovým 
fondem, je pravidelné oceňování 
dobrovolné. Četnost oceňování je 
v souladu s pravidly AIF a dochází 
k němu také při každém vydání nebo 
vyplacení akcií .

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF je odpovědný za řádné 
ocenění aktiv AIF a rovněž za výpočet 
čisté hodnoty aktiv AIF a její zveřejnění. 
Odpovědnost správce AIF není dotčena 
skutečností, že pověřil svými úkoly 
souvisejícími s oceňováním AIF třetí 
stranu.
Veškerá oceňování, ať už je provádí 
správce AIF nebo externí oceňovatel, 
podléhají dohledu a monitorování ze 
strany depozitáře AIF.
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Or. en

Pozměňovací návrh 734
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF je odpovědný za řádné 
ocenění aktiv AIF a rovněž za výpočet 
čisté hodnoty aktiv AIF. Tato odpovědnost 
není dotčena pověřením třetí strany 
výkonem těchto funkcí.
Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy povolit, aby některé nebo všechny 
funkce oceňování i odpovědnost za ně 
byly svěřeny třetí straně v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu, v němž má AIF domicil. 

Or. en

Odůvodnění

Za funkci oceňování je odpovědný správce AIF, pokud členské státy nepovolí svěření 
některých nebo všech funkcí oceňování třetí straně. To je v souladu se směrnicí SKIPCP a se 
stávajícím postupy týkajícími se AIF.

Pozměňovací návrh 735
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jak správce AIF, tak depozitář zajistí, 
aby byla aktiva AIF řádně oceněna a čistá 
hodnota aktiv AIF správně vypočítána.

Or. en
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Odůvodnění

Čistá hodnota aktiv AIF je klíčovou informací pro všechny investory, správce AIF a 
depozitáře. Aby bylo možné investorům poskytnou správnou čistou hodnotu aktiv, musí 
existovat dobrá spolupráce mezi správce AIF a depozitářem a rovněž jejich vzájemná účinná 
kontrola během tohoto procesu.

Pozměňovací návrh 736
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF je odpovědný za řádné 
ocenění aktiv AIF a rovněž za výpočet 
čisté hodnoty aktiv AIF. Tato odpovědnost 
není dotčena pověřením třetí strany 
výkonem těchto funkcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF je odpovědný za řádné 
ocenění aktiv AIF a rovněž za výpočet 
čisté hodnoty aktiv AIF. Tato odpovědnost 
není dotčena pověřením třetí osoby 
výkonem těchto funkcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Důsledek změny v odstavci 1. Nezávislý oceňovatel není vhodný pro fondy soukromého 
kapitálu, v jejichž případě nemá oceňování žádný finanční dopad. Investoři a správci musejí 
čekat, až fond vytvoří hodnotu (v té době je hodnota jistá). Akcie fondů soukromého kapitálu 
vyžadují podrobnou správu a znalosti v oblasti auditu, aby bylo možné je ocenit. Náklady 
navíc, které pro investory nepředstavují přínos.

Pozměňovací návrh 739
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
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particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Pozměňovací návrh 740
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se, protože tento bod je uveden v pozměňovacím návrhu k čl. 16 odst. 1 písm. a) 
(nové).
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Pozměňovací návrh 741
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

2. Správce AIF zajistí, aby každý AIF 
zveřejnil prohlášení o metodice oceňování 
nebo účetní postupy vhodné pro aktiva 
AIF, které jsou v souladu se stávajícími, 
obecně uznávanými účetními standardy, 
standardy nebo pravidly oceňování, aby
byla zjištěna spravedlivá čistá hodnota
aktiv připadající na tyto akcie nebo 
podílové jednotky AIF.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na nezávislé oceňování podílových jednotek nebo akcií AIF v případě, že se s nimi 
veřejně obchoduje, je zbytečný, protože jejich cenu stanoví trh. Jmenování externího 
oceňovatele není nutné, pokud se s aktivy AIF obchoduje na veřejných trzích, a nemělo by být 
povinné ani v případě aktiv, která nejsou kotována na burze, pokud existuje ochranné 
opatření v podobě funkční nezávislosti mezi oceňováním a správou portfolia a případně 
nezávislý dohled externího auditora. 

Pozměňovací návrh 742
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF. 

2. Správce AIF zajistí, aby k oceňování 
aktiv AIF existovaly vhodné a konzistentní 
postupy odpovídající stávajícím platným 
standardům a pravidlům oceňování, aby 
ocenění bylo odrazem čisté hodnoty aktiv 
připadající na tyto akcie nebo podílové 
jednotky AIF. Odpovědnost za oceňování 
aktiv nebo výpočet čisté hodnoty aktiv AIF 
zůstává na správci AIF a není dotčena 
pověřením třetí strany výkonem těchto 
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funkcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

2. Použité postupy oceňování zajistí, že 
aktiva, akcie či podílové jednotky jsou 
oceňovány nejméně jednou ročně. Pokud 
se jedná o AIF otevřeného typu, jsou tato 
oceňování prováděna ve vhodných 
intervalech s ohledem na specifika 
podkladových aktiv držených fondem a 
jeho politiku v oblasti vydávání a 
vyplácení.
V případě, že je využíván externí 
oceňovatel, musí být správce AIF schopen 
prokázat, že třetí strana je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně sledovat činnost externího 
oceňovatele. Využití externího 
oceňovatele nebrání účinnosti dohledu ze 
strany správce AIF a zejména nesmí 
bránit správci AIF v jednání nebo ve 
správě AIF v nejlepším zájmu investorů. 
V případě, že externí oceňovatel není 
využíván, příslušné orgány domovského 
členského státu mohou od správce AIF 
požadovat, aby své postupy oceňování 
a/nebo ocenění nechal prověřit externím 
oceňovatelem nebo případně auditorem. 
Domovský členský stát může také 
požadovat, aby všechna ocenění, ať už je 
provede správce AIF, nebo externí 
oceňovatel, byla předmětem dohledu 
depozitáře.
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Or. en

Pozměňovací návrh 744
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

2. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění aktiv AIF a 
vypočítána, a případně zveřejněna 
hodnota akcií či podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 745
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

2. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy k řádnému ocenění 
aktiv AIF a výpočtu hodnoty akcií a 
podílových jednotek AIF, v souladu se 
stávajícími platnými standardy a pravidly 
oceňování.

Or. en

Odůvodnění

„Oceňování“ se týká hodnoty aktiv držených fondem i hodnoty fondu samotného. Regulační 



AM\805037CS.doc 29/165 PE439.132v01-00

CS

rámec pro oceňování fondů musí zohledňovat specifika těchto různých úrovní oceňování. 
Požadavky na oceňování aktiv se velmi liší podle skutečné povahy oceňovaných aktiv: od 
velmi likvidních aktiv oceňovaných na základě příslušné kotace až po nelikvidní aktiva 
vyžadující specifické oceňovací postupy.  Funkci může vykonávat buď samotná správcovská 
společnost nebo depozitář.

Pozměňovací návrh 746
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění aktiv AIF a 
vypočítána, a případně zveřejněna 
hodnota akcií či podílových jednotek AIF.

Or. en

Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 747
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF jsou stanoveny vhodné a 
konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění aktiv AIF a 
vypočítána, a případně zveřejněna 
hodnota akcií či podílových jednotek AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 748
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že je pro oceňování využívána 
třetí strana, musí být správce AIF schopen 
prokázat, že tato třetí strana je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně sledovat její činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od pododstavce 1 mohou 
členské státy povolit, aby některé nebo 
všechny funkce oceňování i související 
odpovědnost za oceňování byly svěřeny 
třetí osobě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy členského státu, v němž 
má AIF domicil.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zohlednila specifická ustanovení v právních předpisech některých členských států.
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Pozměňovací návrh 750
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF pravidelně zveřejňuje 
metodiky používané pro oceňování 
nelikvidních aktiv, ať tato oceňování 
uskutečňuje správce AIF sám, nebo je 
jimi pověřena třetí strana.

Or. en

Odůvodnění

Důležitější než úloha oceňovatele je solidnost souvisejících metodik, které by měly být 
zveřejňovány zejména v případě těžko ocenitelných aktiv.

Pozměňovací návrh 751
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je využíván externí 
oceňovatel, musí být správce AIF schopen 
prokázat, že třetí strana je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně sledovat činnost externího 
oceňovatele. Využití externího 
oceňovatele nebrání účinnosti dohledu ze 
strany správce AIF a zejména nesmí 
bránit správci AIF v jednání nebo ve 
správě AIF v nejlepším zájmu investorů.
V případě, že externí oceňovatel není 
využíván, příslušné orgány domovského 
členského státu mohou od správce AIF 
požadovat, aby své postupy oceňování 
nebo ocenění nechal prověřit externím 



PE439.132v01-00 32/165 AM\805037CS.doc

CS

oceňovatelem, případně auditorem. 
Domovský členský stát může také 
požadovat, aby všechna ocenění, ať už je 
provede správce AIF, nebo externí 
oceňovatel, byla předmětem dohledu 
depozitáře.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 752
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je využíván externí 
oceňovatel, musí být správce AIF schopen 
prokázat, že třetí strana je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně sledovat činnost externího 
oceňovatele. Využití externího 
oceňovatele nebrání účinnosti dohledu ze 
strany správce AIF a zejména nesmí 
bránit správci AIF v jednání nebo ve 
správě AIF v nejlepším zájmu investorů.
V případě, že externí oceňovatel není 
využíván, příslušné orgány domovského 
členského státu mohou od správce AIF 
požadovat, aby své postupy oceňování 
nebo ocenění nechal prověřit externím 
oceňovatelem, případně auditorem. 
Domovský členský stát může také 
požadovat, aby všechna ocenění, ať už je 
provede správce AIF, nebo externí 
oceňovatel, byla předmětem dohledu 
depozitáře.

Or. en
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Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 753
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je využíván externí 
oceňovatel, musí být správce AIF schopen 
prokázat, že třetí strana je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně sledovat činnost externího 
oceňovatele. Využití externího 
oceňovatele nebrání účinnosti dohledu ze 
strany správce AIF a zejména nesmí 
bránit správci AIF v jednání nebo ve 
správě AIF v nejlepším zájmu investorů.
V případě, že externí oceňovatel není 
využíván, příslušné orgány domovského 
členského státu mohou od správce AIF 
požadovat, aby své postupy oceňování 
nebo ocenění nechal prověřit externím 
oceňovatelem, případně auditorem.
Domovský členský stát může také 
požadovat, aby všechna ocenění, ať už je 
provede správce AIF, nebo externí 
oceňovatel, byla předmětem dohledu 
depozitáře.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.
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Pozměňovací návrh 754
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce AIF je odpovědný za řádné 
ocenění aktiv AIF i za výpočet čisté 
hodnoty aktiv AIF. Tato odpovědnost není 
dotčena pověřením třetí osoby výkonem 
těchto funkcí.
Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy správci AIF povolit, aby některé 
nebo všechny funkce oceňování i 
odpovědnost za ně byly svěřeny třetí osobě 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy členského státu, v němž má AIF 
domicil. 

Or. en

Odůvodnění

„Oceňování“ se týká hodnoty aktiv držených fondem i hodnoty fondu samotného. Regulační 
rámec pro oceňování fondů musí zohledňovat specifika těchto různých úrovní oceňování. 
Požadavky na oceňování aktiv se velmi liší podle skutečné povahy oceňovaných aktiv: od 
velmi likvidních aktiv oceňovaných na základě příslušné kotace až po nelikvidní aktiva 
vyžadující specifické oceňovací postupy.  Funkci může vykonávat buď samotná správcovská 
společnost nebo depozitář.

Pozměňovací návrh 755
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function. 

Pozměňovací návrh 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Důsledek změn v odstavci 1. Nezávislý oceňovatel neznamená pro fondy soukromého kapitálu, 
v nichž neexistuje právo na vyplacení, žádný přínos. Správci nejsou odměňováni na základě 
reálné hodnoty neuskutečněných investic. Investoři a správci musejí čekat, až fond vytvoří 
hodnotu (v té době je hodnota jistá). Akcie fondů soukromého kapitálu vyžadují podrobnou 
správu a znalosti v oblasti auditu, aby bylo možné je ocenit. Náklady navíc, které pro 
investory nepředstavují přínos.
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Pozměňovací návrh 757
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF mají být stanovena v souladu s 
příslušnými standardy účetního 
výkaznictví schválenými v EU, nebo 
pokud se tyto standardy účetního 
výkaznictví neuplatňují automaticky,
stanoví zákon členského státu, v němž má 
AIF sídlo, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF, že tyto standardy musí být 
uplatňovány.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění toho, že na AIF budou uplatňovány vhodné zásady oceňování přijímané ve 
standardech účetního výkaznictví po celé EU, aniž by bylo třeba čekat, než bude upraven 
příslušný vnitrostátní právní předpis nebo ustanovení AIF, a aby bylo možné zohlednit 
případné změny obecně přijímaných zásad v době, kdy začnou být uplatňovány.

Pozměňovací návrh 758
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon členského státu, v
němž má AIF domicil nebo stávající 
standardy oceňování platné v domovském 
členském státě správce AIF a rovněž 
dohody mezi subjekty jmenovanými 
veřejnými orgány nebo uznávanými podle 
vnitrostátních právních předpisů, nebo 
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statut či zakládající dokumenty AIF:

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon členského státu, v
němž má AIF domicil nebo stávající 
standardy oceňování platné v domovském 
členském státě správce AIF a rovněž 
dohody mezi subjekty jmenovanými 
veřejnými orgány nebo uznávanými podle 
vnitrostátních právních předpisů, nebo 
statut či zakládající dokumenty AIF:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba členským státům poskytnout vhodné prostředky k uznání stávajících standardů 
oceňování v případě různých AIF. Tento přístup zdůrazňující flexibilitu je nutné ve směrnici 
více posílit, a zohlednit tak zvláštní rysy zajišťovacích fondů, fondů soukromého kapitálu, 
nemovitostních fondů, komoditních fondů a fondů pro infrastrukturu. 

Pozměňovací návrh 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací

3. Standardy a pravidla oceňování aktiv a 
výpočet čisté hodnoty aktiv na podílovou 
jednotku nebo akcii AIF jsou založeny na 
obecně uznávaných zásadách oceňování a 
musí být v souladu se standardy a 
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dokumenty AIF. pravidly, která stanoví zákon členského 
státu, v němž má AIF domicil, a se 
statutem či zakládacími dokumenty AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon členského státu, v 
němž má AIF sídlo, nebo statut či 
zakládací dokumenty AIF.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 762
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon členského státu, v 
němž má AIF sídlo, nebo statut či 
zakládací dokumenty AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 763
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon země, v níž má 
AIF domicil, nebo statut či zakládací 
dokumenty AIF.

3. Pravidla oceňování aktiv a výpočet čisté 
hodnoty aktiv na podílovou jednotku nebo 
akcii AIF stanoví zákon členského státu, v 
němž má AIF sídlo, nebo statut či 
zakládací dokumenty AIF.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 764
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vnitřně spravované AIF, jejichž akcie 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu v Evropské unii, však 
budou závazná pravidla oceňování aktiv, 
příprava účetnictví a obecně veškeré další 
požadavky na transparentnost platné pro 
společnosti, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu.

Or. en



PE439.132v01-00 40/165 AM\805037CS.doc

CS

Odůvodnění

Tím, že Komise v čl. 16 odst. 3 svého návrhu uvádí, že pravidla oceňování aktiv AIF „stanoví 
zákon země, v níž má AIF domicil“, přehlíží skutečnost, že vnitřně spravované AIF, které jsou 
kotovány a obchodovány na regulovaném trhu v Evropské unii, podléhají v souladu s 
nařízením (ES) 1606/2002 mezinárodním standardům účetního výkaznictví.  Dále se na ně 
vztahuje také směrnice o transparentnosti 2004/109/ES a všechna její prováděcí opatření. 

Pozměňovací návrh 765
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ocenění aktiv může být provedeno 
jiným transparentním, kompetentním a 
přiměřeným způsobem, pokud v tomto 
směru došlo k dohodě mezi účastníky AIF 
a AIF splňuje následující kritéria:
a) aktiva fondu nepřesahují limit 100 
milionů EUR;
b) portfolio správce AIF se skládá z AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nepřesahují 
celkem limit 1 miliardu EUR; 
c) portfolio správce AIF se skládá z AIF, 
které nevyužívají pákový efekt;
d) portfolio správce AIF se skládá z AIF, 
jež neposkytují právo na vyplacení po 
dobu pěti let od svého založení;
e) správce AIF dělá udržitelné investice 
prostřednictvím rizikového nebo 
růstového kapitálu do malých a středních 
podniků nebo do projektů v oblasti 
technologických inovací.

Or. en

Odůvodnění

Posun směrem k ekologičtějšímu hospodářství více založenému na znalostech bude vyžadovat 
soukromé investice. Přílišné administrativní překážky by mohly od těchto investic odradit 
nebo je ohrozit.  
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Pozměňovací návrh 766
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nezávislé oceňování není povinné pro 
uzavřené AIF.

Or. en

Odůvodnění

Oceňování se uzavřených AIF netýká, protože jejich hodnota se vypočítává při likvidaci 
fondu.

Pozměňovací návrh 767
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Správce AIF je i nadále odpovědný za 
to, že hodnota akcií a podílových jednotek 
AIF je stanovena přesně.

Or. en

Odůvodnění

Investoři mají smlouvu se správcem AIF, který musí nést odpovědnost za kvalitu ocenění.
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Pozměňovací návrh 768
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function. 
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Pozměňovací návrh 769
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud to okolnosti vyžadují, jsou v nezbytných případech oceňování nezávislými odborníky 
prováděna již v současnosti. Ne všechna aktiva vyžadují nezávislé ocenění, ale požadavek na 
stoprocentní nezávislé oceňování zvýší náklady fondů a sníží výnosy investorů.

Pozměňovací návrh 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en
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Odůvodnění

Důsledek změn v odstavci 1. Nezávislý oceňovatel neznamená pro fondy soukromého kapitálu, 
v nichž neexistuje právo na vyplacení, žádný přínos. Správci nejsou odměňováni na základě 
reálné hodnoty neuskutečněných investic. Investoři a správci musejí čekat, až fond vytvoří 
hodnotu (v té době je hodnota jistá). Akcie fondů soukromého kapitálu vyžadují podrobnou 
správu a znalosti v oblasti auditu, aby bylo možné je ocenit. Náklady navíc, které pro 
investory nepředstavují přínos.

Pozměňovací návrh 771
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

„Oceňování“ se týká hodnoty aktiv držených fondem i hodnoty fondu samotného. Regulační 
rámec pro oceňování fondů musí zohledňovat specifika těchto různých úrovní oceňování. 
Požadavky na oceňování aktiv se velmi liší podle skutečné povahy oceňovaných aktiv: od 
velmi likvidních aktiv oceňovaných na základě příslušné kotace až po nelikvidní aktiva 
vyžadující specifické oceňovací postupy.  Funkci může vykonávat buď samotná správcovská 
společnost nebo depozitář.
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Pozměňovací návrh 772
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b, a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria pro 
postupy řádného výpočtu čisté hodnoty 
aktiv a akcií nebo podílových jednotek 
AIF. Tyto akty také upřesní přiměřenou 
četnost oceňování, které budou otevřené 
fondy uskutečňovat s ohledem na 
podkladová aktiva, jež mají v držení, a na 
svou politiku vydávání a vyplácení. 
Komise v souladu s články 49a, 49b a 49c 
rovněž přijme delegované akty, jimiž 
podrobněji stanoví kritéria pro případné 
externí ověřování.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b, a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria pro 
postupy řádného výpočtu čisté hodnoty 
aktiv a akcií nebo podílových jednotek 
AIF a přiměřená úroveň funkční 
nezávislosti funkce oceňování. Tyto akty 
také upřesní přiměřenou četnost 
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oceňování, které budou otevřené fondy 
uskutečňovat s ohledem na podkladová 
aktiva, jež mají v držení, a na svou 
politiku vydávání a vyplácení. Komise v 
souladu s články 49a, 49b a 49c rovněž 
přijme delegované akty, jimiž podrobněji 
stanoví kritéria pro případné externí 
ověřování uvedené v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b, a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria pro 
postupy řádného výpočtu čisté hodnoty 
aktiv a akcií nebo podílových jednotek 
AIF a přiměřená úroveň funkční 
nezávislosti funkce oceňování. Tyto akty 
také upřesní přiměřenou četnost 
oceňování, které budou otevřené fondy 
uskutečňovat s ohledem na podkladová 
aktiva, jež mají v držení, a na svou 
politiku vydávání a vyplácení. Komise v 
souladu s články 49a, 49b a 49c rovněž 
přijme delegované akty, jimiž podrobněji 
stanoví kritéria pro případné externí 
ověřování uvedené v odstavci 2a.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.
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Pozměňovací návrh 775
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b, a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria pro 
postupy řádného výpočtu čisté hodnoty 
aktiv a akcií nebo podílových jednotek 
AIF a přiměřená úroveň funkční 
nezávislosti funkce oceňování. Tyto akty 
také upřesní přiměřenou četnost 
oceňování, které budou otevřené fondy 
uskutečňovat s ohledem na podkladová 
aktiva, jež mají v držení, a na svou 
politiku vydávání a vyplácení. Komise v 
souladu s články 49a, 49b a 49c rovněž 
přijme delegované akty, jimiž podrobněji 
stanoví kritéria pro případné externí 
ověřování uvedené v odstavci 2a.

Or. en

Odůvodnění

Viz článek 16 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009. 

Pozměňovací návrh 776
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b, a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria pro 
postupy řádného výpočtu čisté hodnoty 
aktiv a akcií nebo podílových jednotek 
AIF a přiměřená úroveň funkční 
nezávislosti funkce oceňování. Tyto akty 
také upřesní přiměřenou četnost 
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oceňování, které budou otevřené fondy 
uskutečňovat s ohledem na podkladová 
aktiva, jež mají v držení, a na svou 
politiku vydávání a vyplácení. Komise v 
souladu s články 49a, 49b a 49c rovněž 
přijme delegované akty, jimiž podrobněji 
stanoví kritéria pro případné externí 
ověřování uvedené v odstavci 2a.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že oceňování samotným správcem AIF je také možné.

Pozměňovací návrh 777
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze proces oceňování 
považovat za nezávislý, a organizační 
požadavky, které je nutné splnit, aby se 
předešlo případnému střetu zájmů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
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nezávislého ve smyslu odstavce 1. za nezávislého ve smyslu odstavce 1, a
obecně uznávané zásady oceňování, které 
se uplatní v souladu s odstavcem 3. 

Or. en

Odůvodnění

Ochrana investorů vyžaduje, aby oceňování probíhalo na základě zásad, které jsou alespoň 
srovnatelné. Aniž by stanovovala podrobná pravidla, měla by Komise určit zásady, jež budou 
tvořit společný základ pro všechny postupy oceňování

Pozměňovací návrh 779
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého a může mu být uděleno 
osvědčení o způsobilosti k provádění 
ocenění ve smyslu odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

 Provádění řádného a transparentního oceňování vyžaduje postupy platné pro celou EU a 
konzistentní kvalitu nezávislého oceňování. Nově ustanovený Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy je považován za vhodný subjekt pro certifikaci oceňovatelů, stanovení pokynů 
pro oceňování a sledování jejich uplatňování.
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Pozměňovací návrh 780
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého a může mu být uděleno 
osvědčení o způsobilosti k provádění 
ocenění ve smyslu odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Provádění řádného a transparentního oceňování vyžaduje postupy platné pro celou EU a 
konzistentní kvalitu nezávislého oceňování. Nově ustanovený Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy je považován za vhodný subjekt pro certifikaci oceňovatelů, stanovení pokynů 
pro oceňování a sledování jejich uplatňování.

Pozměňovací návrh 781
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu odstavce 1. 
Komise v souladu s články 49a, 49b, 49c
rovněž přijme delegované akty, jimiž 
podrobněji stanoví, které subjekty s 
dohledem jsou způsobilé jednat jako 
oceňovatelé.

Or. en
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Odůvodnění

Oceňovatel musí podléhat schválení a dohledu.

Pozměňovací návrh 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro vnitřně spravované AIF, jejichž akcie 
jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu v Evropské unii, však 
budou závazná pravidla oceňování aktiv, 
příprava účetnictví a obecně veškeré další 
požadavky na transparentnost platné pro 
společnosti, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Pozměňovací návrh 783
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise může v souladu s články 49a, 
49b a 49c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
kritéria, na jejichž základě lze oceňovatele 
považovat za funkčně nezávislého ve 
smyslu odstavce 1.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 784
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na 
správce AIF, který spravuje výhradně 
AIF, jež
a) nevyužívají pákový efekt;
b) jež neposkytují právo na vyplacení po 
dobu pěti let od svého založení; a
c) v souladu se svou investiční strategií a 
cíli neinvestují a neodprodávají investice 
příliš často.
Správce AIF, který splňuje podmínky 
uvedené v tomto odstavci, zajistí, že pro 
každý jím spravovaný AIF jsou stanoveny 
vhodné a konzistentní postupy, aby mohlo 
proběhnout řádné ocenění aktiv AIF a 
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vypočítána, a případně zveřejněna 
hodnota akcií či podílových jednotek AIF.
Tyto postupy oceňování, které jsou 
každoročně uplatňovány, jsou stanoveny 
v souladu s pokyny vydanými v tomto 
odvětví nebo jinak dohodnutými 
s investory prostřednictvím smluvních 
dohod.

Or. en

Odůvodnění

Fondy soukromého kapitálu již mají dohody pro případ auditu jak na úrovni portfolia 
společnosti, tak na úrovni AIF.

Pozměňovací návrh 785
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se nevztahuje na 
průmyslové holdingové společnosti, s 
jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud vlastní 
akcie ve svých dceřiných společnostech 
nebo přidružených společnostech za 
účelem provádění průmyslové obchodní 
strategie a jejich hlavním účelem není 
tvorba výnosů pro jejich investory 
prostřednictvím prodeje během určitého 
časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

S akciemi průmyslových holdingových společností kotovaných na burze se veřejně obchoduje, 
a proto jsou průběžně oceňovány trhem. Z tohoto důvodu není třeba využívat externího 
oceňovatele a navrhované požadavky na oceňování nejsou relevantní. Navíc se na kotované 
průmyslové holdingové společnosti již vztahují stávající pravidla EU v oblasti oceňování 
uvedená v nařízení o účetnictví a účetním výkaznictví. Soulad s tímto ustanovením by byl pro 
správce AIF kotovaných na burze a investiční společnosti nákladný a neměl by žádný přínos 
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pro investory ani stabilitu finančních trhů.

Pozměňovací návrh 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se nevztahuje na AIF, 
které jsou fondy soukromého kapitálu. 

Or. en

Odůvodnění

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Pozměňovací návrh 787
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tento článek se nevztahuje na AIF, 
které jsou fondy soukromého kapitálu. 

Or. en
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Odůvodnění

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Pozměňovací návrh 788
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17

Depozitář Úkoly depozitáře

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů koncept depozitáře, měly by být funkce / 
úkoly depozitáře jasně vymezeny a mělo by být možné je svěřit depozitáři nebo jinému 
subjektu, který zajistí, že budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů. 

Pozměňovací návrh 789
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF (kromě AIF uzavřeného 
typu, jejichž investiční politika spočívá v 
investování zejména do finančních 
nástrojů nebo jiných aktiv držených z 
důvodu dlouhodobých investic, a nikoli za 
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účelem obchodování) byl jmenován 
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto úkoly:

Or. en

Odůvodnění

Fondy soukromého kapitálu fondů (a fondy soukromého kapitálu) jsou uzavřeného typu, 
dělají dlouhodobé investice a obvykle s investicemi neobchodují. Většina těchto fondů udělá 
za dobu své existence relativně malý počet nelikvidních investic. Nelikvidní a dlouhodobá 
povaha investic soukromého kapitálu znamená, že specializované služby depozitáře nejsou 
třeba. Investice fondů soukromého kapitálu fondů podléhají podmíněným závazkům, a nejsou 
proto vhodné k držení depozitářem.

Pozměňovací návrh 790
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byly v příslušných 
případech úkoly depozitáře plněny 
nezávisle a výhradně v zájmu investorů 
AIF. Úkoly depozitáře jsou následující:

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů koncept depozitáře, měly by být funkce / 
úkoly depozitáře jasně vymezeny a mělo by být možné je svěřit depozitáři nebo jinému 
subjektu, který zajistí, že budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů. 
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Pozměňovací návrh 791
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován jediný
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto funkce depozitáře:

Or. en

Odůvodnění

Následující změny v odstavci 1 mají za úkol vytvořit logický rámec zaměřený na aktiva AIF: 
a) finanční aktiva AIF; b) finanční nástroje AIF poskytnuté depozitáři a některé pohledávky 
AIF a c) ostatní aktiva AIF.

Pozměňovací návrh 792
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován jediný
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto funkce:

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
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spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

spravovaný AIF byl jmenován jediný
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto funkce:

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je nezbytný k zajištění toho, že všechna aktiva AIF budou svěřena jedinému 
depozitáři, který bude mít komplexní přehled o aktivech AIF a bude tedy schopen řádně 
vykonávat své povinnosti v oblasti dohledu. Tato podmínka depozitáři nebrání, aby využil třetí 
osobu a delegoval jí některé ze svých úkolů. 

Pozměňovací návrh 794
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován jediný
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto funkce:

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován jeden nebo 
více depozitářů, kteří v příslušných 
případech plní tyto úkoly:

Or. en
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Odůvodnění

Správcům by mělo být umožněno diverzifikovat spektrum poskytovatelů služeb (správců, 
oceňovatelů a depozitářů/uschovatelů), kteří mají sídlo v EU, ale ústředí mohou mít i mimo 
EU.

Pozměňovací návrh 796
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
funkce:

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny v odstavci 1 mají představovat logický rámec pro aktiva AIF: a) finanční aktiva 
AIF; b) finanční nástroje AIF doručené uschovateli a určitá práva AIF; a c) jiná aktiva AIF.

Pozměňovací návrh 797
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné úkoly vložené pozměňovacími návrhy 68 až 72 (čl. 17 odst. 1) k návrhu zprávy 
spadají do kompetence správní rady společnosti vytvořené v souladu s evropským právem 
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obchodních společností. V případě, kdy je AIF správcem AIF a podléhá evropskému právu, by 
neměly vyvstávat otázky, zda správci AIF umožnit vykonávat tuto část povinností depozitáře.

Pozměňovací návrh 798
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet; 

a) ověřuje, že hotovost AIF je umístěná na 
vkladech u jedné či více schválených 
bank, včetně depozitáře, pokud je 
schválenou bankou;

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna soudržnost odstavce 1 (viz výše), měl by se pododstavec a) týkat pouze 
hotovosti, která představuje aktiva AIF, avšak ne hotovosti, která takováto aktiva 
nepředstavuje. Hotovost vázaná vně AIF v souvislosti s úpisy a vyplácením je dostatečně 
ošetřena v bodech a) a c) odstavce 1a níže. Doporučuje se, aby se umisťování hotovosti z 
fondů do vkladů řídilo podobným režimem, jaký je vyžadován pro správu klientových peněz v 
rámci směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Pro nezbytné případy je ponechán 
prostor pro podrobnější požadavky na úrovni 2.

Pozměňovací návrh 799
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet; 

a) ověřuje, že hotovost AIF je umístěná na 
vkladech u jedné či více schválených 
úvěrových institucí, včetně depozitáře, 
pokud je schválenou úvěrovou institucí;

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla zajištěna soudržnost odstavce 1 (viz výše), měl by se pododstavec a) týkat pouze 
hotovosti, která představuje aktiva AIF, avšak ne hotovosti, která takováto aktiva 
nepředstavuje. Doporučuje se, aby se umisťování hotovosti z fondů do vkladů řídilo 
podobným režimem, jaký je vyžadován pro správu klientových peněz v rámci směrnice o trzích 
finančních nástrojů (MiFID). Pro případ nutnosti je ponechán prostor pro podrobnější 
požadavky na úrovni 2.

Pozměňovací návrh 800
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet;

a) drží v úschově vkladové hotovostní účty 
otevřené v účetnictví depozitáře; 

Or. en

Odůvodnění

Depozitář musí mimo jiné ověřit, že je pohyb hotovosti zaúčtován na hotovostních účtech a že 
jsou (platební) příkazy prováděny v souladu se závaznými předpisy.

Pozměňovací návrh 801
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 

a) drží v úschově vkladové hotovostní účty 
otevřené v účetnictví depozitáře; 
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spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet;

Or. en

Odůvodnění

Úloha depozitáře v souvislosti s příkazy k upsání a vyplacení je popsaná v písmeni ca). 
Depozitář ověřuje, že jsou příkazy prováděny v souladu se závaznými předpisy, včetně ověření 
toho, že je pohyb hotovosti, který s těmito příkazy souvisí, správně zaúčtován na hotovostním 
účtu. 

Pozměňovací návrh 802
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přebírá veškeré platby od investorů při 
úpisu podílových jednotek nebo akcií AIF 
spravovaného správcem AIF a zaúčtovává 
je jménem správce AIF na samostatný 
účet;

a) drží v úschově vkladové hotovostní účty 
otevřené v účetnictví depozitáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:
i) má v úschově všechny finanční 
nástroje, které mohou být poukázany ve 
prospěch účtů cenných papírů. Pro tyto 
účely zajišťuje správcem AIF jmenovaný 
depozitář oddělení aktiv tak, že ve svém 
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účetnictví otevře oddělené účty na jméno 
AIF. Navzdory této zásadě mohou členské 
státy povolit oddělení na takzvaných 
„souhrnných účtech“, pokud je možné 
aktiva každého fondu kdykoliv jasně 
identifikovat jako náležející příslušnému 
AIF;
ii) vede na základě informací, které 
poskytne správce AIF, záznamy pro 
ověření vlastnictví finančních nástrojů, 
které nemohou být drženy v úschově, 
včetně externích dokladů existence 
příslušné transakce;

Or. en

Odůvodnění

Pojem vlastnictví je velice komplexní a nemůže být v souvislosti s touto směrnicí řešen. 
Komise se v současné době této problematice věnuje v souvislosti s připravovanými právními 
předpisy, které se týkají právní jistoty v oblasti držby cenných papírů. Proto by měla být úloha 
depozitářů ve věci úschovy aktiv fondů definována zvlášť pro každou třídu aktiv, které mohou 
být drženy v portfoliu AIF, i když to může být obtížné. Takový je rovněž závěr konzultace 
Komise ohledně depozitáře SKIPCP.

Pozměňovací návrh 804
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:

i) má v úschově všechny finanční 
nástroje, které mohou být poukázany ve 
prospěch účtů cenných papírů. Pro tyto 
účely zajišťuje správcem AIF jmenovaný 
depozitář oddělení aktiv tak, že ve svém 
účetnictví otevře oddělené účty jménem 
AIF. Navzdory této zásadě mohou členské 
státy povolit oddělení na takzvaných 
„souhrných účtech“, pokud je možné
aktiva každého fondu kdykoliv jasně 
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identifikovat jako majetek příslušného 
AIF;
ii) vede na základě informací, které 
poskytne správce AIF, záznamy pro 
ověření vlastnictví finančních nástrojů, 
které nemohou být drženy v úschově, 
včetně externích dokladů existence 
příslušné transakce;

Or. en

Odůvodnění

Úschova aktiv fondů depozitáři by měla být definována pro každou třídu aktiv zvlášť. To je v 
souladu s konzultací Komise ohledně depozitáře SKIPCP. Pojem vlastnictví nemůže být řešen 
v rámci této směrnice, neboť je příliš složitý a protože zároveň probíhá proces, ve kterém se 
Komise zabývá stejnou záležitostí. 

Pozměňovací návrh 805
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:
i) má v úschově všechny finanční 
nástroje, které mohou být poukázany ve 
prospěch účtů cenných papírů. Pro tyto 
účely zajišťuje správcem AIF jmenovaný 
depozitář oddělení aktiv tak, že ve svém 
účetnictví otevře oddělené účty jménem 
každého AIF;
ii) vede na základě informací, které 
poskytne správce AIF, záznamy pro 
ověření vlastnictví finančních nástrojů, 
které nemohou být drženy v úschově, 
včetně externích dokladů existence 
příslušné transakce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 806
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:

i) má v úschově všechny finanční 
nástroje, které mohou být uschovány v 
centrálním depozitáři cenných papírů a 
vedeny v účetnictví depozitáře. Pro tyto 
účely depozitář zajišťuje oddělení aktiv 
AIF od svých vlastních aktiv a od aktiv 
všech pověřených uschovatelů a otevírá 
oddělené účty jménem každého AIF;
ii) vede soupis finančních nástrojů, které 
nemohou být drženy v úschově;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 807
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:

i) uschovává všechny finanční nástroje, 
které jsou fyzicky doručeny depozitáři;
ii) spravuje všechny pravomoci spojené s 
finančními nástroji převedenými na AIF 
prostřednictvím zavedeného registračního 
systému nebo nepřímého držení.
Všechny takovéto finanční nástroje jsou 
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odděleny od aktiv depozitáře nebo 
jakékoliv třetí strany jmenované podle 
odstavce 4 a v účetnictví depozitáře nebo 
třetí strany jasně označeny jako majetek 
AIF;

Or. en

Odůvodnění

Změny byly provedeny proto, aby bylo dosaženo souladu s platnými právními řády, ve kterých 
se uschovatelova povinnost úschovy týká finančních nástrojů, které jsou drženy fyzicky, a 
pravomocí ve finančních nástrojích, jako jsou „elektronicky zaknihované cenné papíry“ 
držené přímo nebo nepřímo prostřednictvím centrálních depozitářů cenných papírů (CSD).

Pozměňovací návrh 808
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF, jmenovitě:

i) uschovává všechny finanční nástroje, 
které jsou mu fyzicky doručeny;
(ii) spravuje všechny pravomoci, které na 
něj byly převedeny prostřednictvím 
zavedeného registračního systému nebo 
nepřímého držení.
Všechny takovéto finanční nástroje jsou 
odděleny od aktiv depozitáře nebo 
jakéhokoliv uschovatele a v účetnictví 
depozitáře jasně označeny jako majetek 
AIF;

Or. en

Odůvodnění

Změny byly provedeny proto, aby bylo dosaženo souladu s platnými právními řády, ve kterých 
se uschovatelova povinnost úschovy týká finančních nástrojů, které jsou drženy fyzicky, a 
pravomocí ve finančních nástrojích, jako jsou „elektronicky zaknihované cenné papíry“ 
držené přímo nebo nepřímo například prostřednictvím centrálních depozitářů cenných papírů 
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(CSD) nebo účetnictví registrátorů emitentů. Toto téma by mělo být podrobněji řešeno na 
úrovni 2.
Požadavky týkající se oddělování by měly být součásti úrovně 2.

Pozměňovací návrh 809
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajišťuje, aby finanční nástroje 
uvedené v písmeni b) nemohly být 
opětovně použity bez předchozího 
souhlasu správce AIF a tento souhlas 
nebyl odvolán;

Or. en

Odůvodnění

Pokrývá jak fyzická, tak elektronicky registrovaná aktiva.

Pozměňovací návrh 810
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajišťuje, aby finanční nástroje 
popisované v bodě b) nemohly být 
opětovně použity bez předchozího 
souhlasu správce AIF a tento souhlas
nebyl odvolán;

Or. en

Odůvodnění

Pokrývá jak fyzická, tak elektronicky registrovaná aktiva.
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Pozměňovací návrh 811
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

c) vede záznamy dokládající vlastnická 
práva k aktivům AIF, která nejsou 
uvedena v písmenech a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Změna byla provedena s ohledem na nepřítomnost pojmu „depozitář“ v řetězci popisujícím 
vlastnictví těchto aktiv. Depozitář bude vést záznamy, které poskytnou užitečnou evidenci, ale 
nelze očekávat, že potvrdí platnost nároku. Povaha získávané evidence by měla být upřesněna 
na úrovni 2.

Pozměňovací návrh 812
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

c) vede záznamy dokládající vlastnická 
práva AIF k ostatním aktivům, jež 
vycházejí z informací získaných od 
správce AIF nebo jiným způsobem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 813
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

c) vede záznamy dokládající vlastnická 
práva AIF k ostatním aktivům, jež 
vycházejí z informací získaných od 
správce AIF nebo jiným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Uchovávání se týká pouze finančních nástrojů. Pro pokrytí všech aktiv fondů je nezbytné 
definovat povinnosti depozitáře pro ostatní aktiva, která nejsou finančními nástroji nebo 
hotovostí. V tomto ohledu trvá definice navržená v novém pozměňovacím návrhu na tom, že je 
pro vykonání této povinnosti potřebné obdržet náležité externí informace.

Pozměňovací návrh 814
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

(c) vede záznamy dokládající vlastnická 
práva AIF k ostatním aktivům, jež 
vycházejí z informací získaných od 
správce AIF nebo jiným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti depozitáře musí být definovány také pro ta aktiva, která nejsou finančními nástroji 
nebo hotovostí. Aby bylo možné tuto povinnost vykonávat, jsou potřebné externí informace.
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Pozměňovací návrh 815
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) ověřuje, zda AIF nebo správce AIF 
jménem AIF nabyl vlastnická práva ke 
všem ostatním aktivům, do nichž AIF 
investuje.

(c) ověřuje vedení záznamů, které 
prokazují povahu a prostředky vlastnictví 
a umístění aktiv AIF jiných než aktiva 
uvedená v písmenech a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Změna byla provedena s ohledem na nepřítomnost pojmu „depozitář“ v řetězci popisujícím 
vlastnictví těchto aktiv. Depozitář bude vést záznamy, které poskytnou užitečnou evidenci, ale 
nelze očekávat, že potvrdí platnost nároku, ani nelze od depozitáře očekávat, že sám povede 
záznamy dokládající vlastnictví v případech, kdy je třeba se spoléhat na třetí strany, jejichž 
pověření se neočekává nebo není možné neočekávat. Povaha ověření získávané evidence a 
vedených záznamů bude upřesněna na úrovni 2.

Pozměňovací návrh 816
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle úkolů uvedených v odst. 1a) a b) 
depozitář v příslušných případech ex post 
ověřuje, že:

Or. en

Odůvodnění

Uchovávání se týká pouze finančních nástrojů. Pro pokrytí všech aktiv fondů je nezbytné 
definovat povinnosti depozitáře pro ostatní aktiva, která nejsou finančními nástroji nebo 
hotovostí. V tomto ohledu trvá definice navržená v novém pozměňovacím návrhu na tom, že je 
pro vykonání této povinnosti nezbytné obdržet náležité externí informace.
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Pozměňovací návrh 817
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle úkolů uvedených v odst. 1a) a b) 
depozitář v příslušných případech ex post 
ověřuje, že:

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti depozitáře musí být definovány také pro ta aktiva, která nejsou finančními nástroji 
nebo hotovostí. Aby bylo možné tuto povinnost vykonávat, jsou potřebné externí informace.

Pozměňovací návrh 818
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle úkolů uvedených v odst. 1a) a b) 
depozitář ex post ověřuje, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle úkolů uvedených v odstavci 1 
depozitář ověřuje, že:

Or. en



PE439.132v01-00 72/165 AM\805037CS.doc

CS

Odůvodnění

Pozměňovací návrh reflektuje dozorčí povinnosti depozitáře (kontrola a evidence). Přestože 
má depozitář povinnost dohlížet na dodržování těchto úkolů, není jeho úkolem jejich výkon 
(např. hodnocení). Kroky podnikané za účelem ověření by měly být upřesněny na úrovni 2.  
Příslušná pozornost by měla být věnována tomu, jak odvětví v současnosti podporuje 
alternativní investiční fondy, a zda je uplatňování všech těchto povinností, coby výchozí 
pozice, z tohoto hlediska oprávněné.

Pozměňovací návrh 820
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodej, emise, odkup, vyplacení 
a zrušení akcií nebo podílových jednotek 
AIF jsou prováděny v souladu s 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem nebo zakládacími 
dokumenty AIF;

Or. en

Odůvodnění

Změna v písmeni d) je provedena s ohledem na povinnosti depozitáře související s dohledem 
na správnost investice z hlediska předpisů, který mu ukládá vnitrostátní právní řád atd.
Jelikož jsou tato ustanovení převzata ze směrnice o SKIPCP, bylo by vhodné umožnit 
členským státům, aby tento požadavek u větších AIF neuplatňovaly.

Pozměňovací návrh 821
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový) – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodej, emise, odkup, vyplacení 
a zrušení akcií nebo podílových jednotek 
prováděné jménem AIF jsou v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
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předpisy a statutem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Kontroly prováděné depozitářem by neměly být duplicitní ke kontrolám prováděným 
správcem AIF. Kontrola prováděná depozitáři spočívá zejména v provedení řady ex-post 
testů, které mají ověřit, že správce AIF interně provedl vhodné postupy a kontroly správného 
fungování všech operací týkajících se AIF. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní předpisy“ 
je neslučitelný se záměrem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.

Pozměňovací návrh 822
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodej, emise, odkup, vyplacení 
a zrušení akcií nebo podílových jednotek 
prováděné jménem AIF jsou v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité oddělit úkoly depozitáře od úkolů správce AIF. Depozitář může ex-post ověřit, zda 
správce AIF provedl správné postupy a kontroly. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi a členskými státy EU.

Pozměňovací návrh 823
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodej, emise, odkup, vyplacení 
a zrušení podílových jednotek prováděné 
jménem AIF jsou v souladu s příslušnými 
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vnitrostátními právními předpisy 
a statutem AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnota akcií nebo podílových jednotek 
je vypočítávána v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy a 
statutem nebo zakládacími dokumenty 
AIF;

Or. en

Odůvodnění

Změna v písmeni d) je provedena s ohledem na povinnosti depozitáře související s dohledem 
na správnost investice z hlediska předpisů, který mu ukládá vnitrostátní právní řád atd.
Jelikož jsou tato ustanovení převzata ze směrnice o SKIPCP, bylo by vhodné umožnit 
členským státům, aby tento požadavek u větších AIF neuplatňovaly.

Pozměňovací návrh 825
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnota podílových jednotek je 
vypočítávána v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a statutem AIF;

Or. en



AM\805037CS.doc 75/165 PE439.132v01-00

CS

Odůvodnění

Kontroly prováděné depozitářem by neměly být duplicitní ke kontrolám prováděným 
správcem AIF. Kontrola prováděná depozitáři spočívá zejména v provedení řady ex-post 
testů, které mají ověřit, že správce AIF interně provedl vhodné postupy a kontroly správného 
fungování všech operací týkajících se AIF. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní předpisy“ 
je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.

Pozměňovací návrh 826
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnota podílových jednotek je 
vypočítávána v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a statutem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité oddělit úkoly depozitáře od úkolů správce AIF. Depozitář může ex-post ověřit, zda 
správce AIF provedl správné postupy a kontroly. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi EU a členskými státy.

Pozměňovací návrh 827
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnota podílových jednotek je 
vypočítávána v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy 
a statutem AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 828
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokyny správce AIF nejsou v rozporu s 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy nebo se statutem nebo 
zakládacími dokumenty AIF;

Or. en

Odůvodnění

Změna v písmeni d) je provedena s ohledem na povinnosti depozitáře související s dohledem 
na správnost investice z hlediska předpisů, který mu ukládá vnitrostátní právní řád atd.
Jelikož jsou tato ustanovení převzata ze směrnice o SKIPCP, bylo by vhodné umožnit 
členským státům, aby tento požadavek u větších AIF neuplatňovaly.

Pozměňovací návrh 829
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou plněny pokyny správce AIF, pokud 
nejsou v rozporu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
statutem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Kontroly prováděné depozitářem by neměly být duplicitní ke kontrolám prováděným 
správcem AIF. Kontrola prováděná depozitáři spočívá zejména v provedení řady ex-post 
testů, které mají ověřit, že správce AIF interně provedl vhodné postupy a kontroly správného 
fungování všech operací týkajících se AIF. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní předpisy“ 
je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.
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Pozměňovací návrh 830
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou plněny pokyny správce AIF, pokud 
nejsou v rozporu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
statutem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité oddělit úkoly depozitáře od úkolů správce AIF. Depozitář může ex-post ověřit, zda 
správce AIF provedl správné postupy a kontroly. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.

Pozměňovací návrh 831
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jsou plněny pokyny správce AIF, pokud 
nejsou v rozporu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
statutem AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 832
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou 
protiplnění poskytována v obvyklých 
lhůtách;

Or. en

Odůvodnění

Změna v písmeni d) je provedena s ohledem na povinnosti depozitáře související s dohledem 
na správnost investice z hlediska předpisů, který mu ukládá vnitrostátní právní řád atd.
Jelikož jsou tato ustanovení převzata ze směrnice o SKIPCP, bylo by vhodné umožnit 
členským státům, aby tento požadavek u větších AIF neuplatňovaly.

Pozměňovací návrh 833
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou 
protiplnění poskytována v obvyklých 
lhůtách;

Or. en

Odůvodnění

Kontroly prováděné depozitářem by neměly být duplicitní ke kontrolám prováděným 
správcem AIF. Kontrola prováděná depozitáři spočívá zejména v provedení řady ex-post 
testů, které mají ověřit, že správce AIF interně provedl vhodné postupy a kontroly správného 
fungování všech operací týkajících se AIF. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní předpisy“ 
je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.
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Pozměňovací návrh 834
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou 
protiplnění poskytována v obvyklých 
lhůtách;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité oddělit úkoly depozitáře od úkolů správce AIF. Depozitář může ex-post ověřit, zda 
správce AIF vykonal správné postupy a kontroly. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státyEU .

Pozměňovací návrh 835
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou 
protiplnění poskytována v obvyklých 
lhůtách;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příjem AIF je využit v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 



PE439.132v01-00 80/165 AM\805037CS.doc

CS

předpisy a statutem AIF.

Or. en

Odůvodnění

Kontroly prováděné depozitářem by neměly být duplicitní ke kontrolám prováděným 
správcem AIF. Kontrola prováděná depozitáři spočívá zejména v provedení řady ex-post 
testů, které mají ověřit, že správce AIF interně provedl příslušné postupy a kontroly 
správného fungování všech operací týkajících se AIF. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státyEU.

Pozměňovací návrh 837
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příjem AIF je využit v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité oddělit úkoly depozitáře od úkolů správce AIF. Depozitář může ex-post ověřit, zda 
správce AIF provedl správné postupy a kontroly. Odkaz na „příslušné vnitrostátní právní 
předpisy“ je neslučitelný s cílem provést harmonizaci mezi členskými státy EU.

Pozměňovací návrh 838
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příjem AIF je využit v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 839
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány domovského členského 
státu AIF mohou formou výjimky 
stanovit, že se písmena a) až d) nepoužijí, 
je-li AIF nabízen výlučně profesionálním 
nebo znalým investorům.

Or. en

Odůvodnění

Změna v písmeni d) je provedena s ohledem na povinnosti depozitáře související s dohledem 
na správnost investice z hlediska předpisů, který mu ukládá vnitrostátní právní řád atd.
Jelikož jsou tato ustanovení převzata ze směrnice o SKIPCP, bylo by vhodné umožnit 
členským státům, aby tento požadavek u větších AIF neuplatňovaly.

Pozměňovací návrh 840
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy vyžadují od správců 
AIF, aby po přijetí prostředků AIF tyto 
prostředky bezodkladně umístily na jeden 
či více účtů zřízených u některé z těchto 
organizací:
a) centrální banky;
b) úvěrové instituce povolené podle 
směrnice 2006/48/ES;
c) banky povolené ve třetí zemi;
d) způsobilého fondu peněžního trhu.
První pododstavec neplatí pro úvěrovou 
instituci povolenou podle směrnice 
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2006/48/ES, pokud se jedná o vklady ve 
smyslu uvedené směrnice, které má tato 
instituce v držení.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl být povinen přijmout hlavní zodpovědnost a řídit se stejnými požadavky, 
jakými se řídí firmy spadající do působnosti směrnice o SKIPCP a které tato směrnice 
stanovila v revidovaném textu, který zaměňuje odkazy na klienty a investiční společnosti za 
odkazy na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 841
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Pro účely odst. 1b písm. d) a čl. 17 
odst. 1e se „způsobilým fondem peněžního 
trhu“ rozumí podnik kolektivního 
investování povolený podle směrnice 
2009/65/ES anebo podnik, který podléhá 
dohledu a případně má povolení vydané 
některým orgánem v souladu s 
vnitrostátní právní úpravou členského 
státu a který vyhovuje těmto podmínkám:
a) jeho prvořadným investičním cílem 
musí být uchování čisté hodnoty aktiv 
buď v paritě (bez výnosů), nebo ve výši 
původní investice investorů plus výnosy;
b) s cílem dosáhnout tento primární 
investiční cíl musí investovat výlučně do 
vysoce kvalitních nástrojů peněžního trhu 
se splatností či zbytkovou splatností 
nepřesahující 397 dnů nebo s pravidelně 
upravovaným výnosem konzistentním s 
touto splatností a s váženou průměrnou 
splatností 60 dnů. Tohoto cíle může 
dosáhnout rovněž doplňkovým 
investováním do vkladů u úvěrových 
ústavů;
c) musí zajistit likviditu vypořádáním v 



AM\805037CS.doc 83/165 PE439.132v01-00

CS

tentýž nebo následující den.
Pro účely písmene b) prvního pododstavce 
se za vysoce kvalitní považuje takový 
nástroj peněžního trhu, jemuž každá 
příslušná ratingová agentura, která daný 
nástroj hodnotila, přidělila nejvyšší možný 
úvěrový rating. Nástroj, který není 
hodnocen žádnou příslušnou ratingovou 
agenturou, se nepovažuje za vysoce 
kvalitní.
Pro účely druhého pododstavce platí, že 
na ratingovou agenturu se pohlíží jako na 
příslušnou, jestliže přiděluje pravidelně a 
profesionálně úvěrové ratingy fondům 
peněžního trhu a je uznanou ratingovou 
agenturou ve smyslu čl. 81 odst. 1 
směrnice 2006/48/ES.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl být povinen přijmout hlavní odpovědnost a řídit se stejnými požadavky, 
jakými se řídí firmy spadající do působnosti směrnice o SKIPCP a které tato směrnice 
stanovila v revidovaném textu, který zaměňuje odkazy na klienty a investiční společnosti za 
odkazy na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 842
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Pokud správci AIF neukládají 
prostředky zákazníků u centrální banky, 
členské státy vyžadují, aby při výběru, 
určování a pravidelném posuzování 
úvěrové instituce, banky nebo fondu 
peněžního trhu, v nichž jsou prostředky 
zákazníků umístěny, jakož i dohod o 
správě těchto prostředků, postupovali s 
veškerou náležitou odbornou péčí a 
obezřetností.
Členské státy zejména zajistí, aby správci 
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AIF vzali v úvahu odbornou zdatnost 
takových institucí nebo fondů peněžního 
trhu a jejich pověst na trhu s cílem zajistit 
ochranu práv AIF, jakož i případné 
právní či regulativní požadavky či tržní 
zvyklosti spojené s držením finančních 
prostředků zákazníků, jež by se mohly 
negativně dotknout práv AIF. Členské 
státy zajistí, aby bylo umístění prostředků 
AIF do způsobilého fondu peněžního trhu 
povoleno pouze tehdy, pokud je zakotveno 
v investiční politice a strategii oznámené 
investorům AIF.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl být povinen přijmout hlavní zodpovědnost a řídit se steknými požadavky, 
jakými se řídí firmy spadající do působnosti směrnice o SKIPCP a které tato směrnice 
stanovila v revidovaném textu, který zaměňuje odkazy na klienty a investiční společnosti za 
odkazy na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 843
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 e (nový)
Člens

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Členské státy vyžadují, aby za účelem 
ochrany práv AIF týkajících se 
finančních nástrojů a prostředků v jejich 
vlastnictví plnili správci AIF tyto 
požadavky:
a) vést takové záznamy a účty, díky nimž 
budou moci kdykoli a bezodkladně odlišit 
aktiva držená pro jednoho zákazníka od 
aktiv držených pro ostatní zákazníky i od 
svých vlastních aktiv;
b) vést své záznamy a účty tak, aby byla 
zajištěna jejich přesnost a zejména jejich 
souvztažnost k finančním nástrojům a 
finančním prostředkům drženým pro AIF;
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c) pravidelně provádět sesouhlasení svých 
vnitřních účtů a záznamů s účty a 
záznamy třetích stran, u nichž mají tato 
aktiva uložena;
d) podniknout potřebné kroky k zajištění 
toho, že finanční nástroje zákazníků 
uložené u třetí strany podle článku 17b 
jsou rozeznatelné od finančních nástrojů 
náležících správci AIF a od finančních 
nástrojů náležících této třetí straně, a to 
pomocí odlišných názvů účtů v účetnictví 
třetí strany nebo pomocí jiných 
rovnocenných opatření, která zajišťují 
stejnou úroveň ochrany;
e) podniknout potřebné kroky k zajištění 
toho, že prostředky zákazníků uložené 
podle článku 17 v centrální bance, 
úvěrové instituci nebo bance povolené ve 
třetí zemi nebo u způsobilých fondů 
peněžního trhu jsou vedeny na účtu či 
účtech odděleně od účtů, na nichž jsou 
vedeny prostředky patřící investičnímu 
podniku;
f) zavést odpovídající organizační opatření 
k minimalizaci rizika ztráty či 
znehodnocení aktiv zákazníků nebo práv v 
souvislosti s těmito aktivy v důsledku 
zneužití aktiv, podvodu, nekvalitní správy, 
nedostatečné evidence či nedbalosti.

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici o SKIPCP je stanoven zásadní požadavek, že dohody o úschově by měly být 
přiměřené, aby ochránily vlastnická práva zákazníka, zejména pak v případě platební 
neschopnosti správce. To obvykle znamená, že musí existovat účinné oddělení aktiv správce a 
aktiv zákazníka, čehož může být v různých jurisdikcích dosaženo různými způsoby. Směrnice o 
provádění SKIPCP velmi podrobně stanoví způsob, jakým by mělo být toto oddělení 
provedeno, a podobná ustanovení by mohla být vhodným způsobem uplatněna na správce 
AIF.
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Pozměňovací návrh 844
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Jestliže z důvodů uvedených v platných 
právních předpisech, zejména v právní 
úpravě týkající se majetku či platební 
neschopnosti, nestačí opatření na 
ochranu práv AIF učiněná správcem AIF 
ve shodě s odstavcem 1e k uspokojení 
těchto požadavků:
a) pokud drží finanční nástroje, které 
patří AIF, přijme správce AIF vhodná 
opatření, aby ochránil vlastnická práva 
AIF, zejména pak v případě platební 
neschopnosti správce AIF, a zabránil 
použití nástrojů AIF pro vlastní potřebu, 
kromě případů, kdy statut nebo zakládací 
či zřizovací dokumenty takovéto použití 
umožňují;
b) pokud drží peněžní prostředky, které 
patří AIF, přijme správce AIF vhodná 
opatření, aby byla chráněna práva AIF a 
zabránilo se, s výjimkou úvěrových 
institucí, používat peněžní prostředky 
klienta pro vlastní potřebu,
členské státy stanoví, jaká opatření musí 
správci AIF přijmout, aby těmto 
závazkům dostáli.

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici o SKIPCP je stanoven zásadní požadavek, že dohody o úschově by měly být 
přiměřené, aby ochránily vlastnická práva zákazníka, zejména pak v případě platební 
neschopnosti správce. To obvykle znamená, že musí existovat účinné oddělení aktiv správce a 
aktiv zákazníka, čehož může být v různých jurisdikcích dosaženo různými způsoby. Směrnice o 
provádění SKIPCP velmi podrobně stanoví způsob, jakým by mělo být toto oddělení 
provedeno, a podobná ustanovení by mohla být vhodným způsobem uplatněna na správce 
AIF.
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Pozměňovací návrh 845
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Jestliže příslušné právní předpisy 
jurisdikce, v níž jsou uloženy finanční 
prostředky nebo finanční nástroje klientů, 
nedovolují správcům AIF, aby vyhověli 
ustanovením odst. 1e písm. d) nebo e), 
členské státy stanoví požadavky, jež budou 
mít z hlediska ochrany práv AIF stejný 
účinek.

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici o SKIPCP je stanoven zásadní požadavek, že dohody o úschově by měly být 
přiměřené, aby ochránily vlastnická práva zákazníka, zejména pak v případě platební 
neschopnosti správce. To obvykle znamená, že musí existovat účinné oddělení aktiv správce a 
aktiv zákazníka, čehož může být v různých jurisdikcích dosaženo různými způsoby. Směrnice o 
provádění SKIPCP velmi podrobně stanoví způsob, jakým by mělo být toto oddělení 
provedeno, a podobná ustanovení by mohla být vhodným způsobem uplatněna na správce 
AIF.

Pozměňovací návrh 846
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou splněny níže uvedené 
podmínky, nemá správce AIF povinnost 
jmenovat depozitáře pro AIF, který nemá 
práva na vyplacení uplatnitelná v prvních 
pěti letech po zřízení AIF a který v 
souladu se svou investiční strategii a cíli 
neinvestuje a neodprodává investice příliš 
často.
Výše zmíněné podmínky znějí:
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a) správce AIF se řídí ustanoveními 
článků 16 až 18 směrnice Komise 
2006/73/ES, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice1 za účelem 
ochrany práv AIF, která spravuje, a ve 
vhodných případech práv investorů na 
finanční nástroje a prostředky, které jim 
patří, jestliže jsou všechny finanční 
nástroje, které mohou být uchovávány 
prostřednictvím zaknihování nebo jinak a 
se kterými se obchoduje na regulovaném 
trhu podle čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
2004/39/ES nebo na jiných regulovaných 
trzích v rámci Unie nebo třetí země nebo v 
mnohostranném systému obchodování, 
uchovávány subjektem, který je podle této 
směrnice oprávněn být depozitářem;
b) nezávislí auditoři AIF každoročně 
příslušným orgánům domovských 
členských států oznamují, zda:
i) byly platby provedené investory v rámci 
nákupu akcií nebo podílových jednotek 
řádně zaknihovány;
ii) správce AIF udržoval v období od 
zveřejnění poslední zprávy systémy 
přiměřené pro dosažení souladu s 
ustanoveními uvedenými v článku 10 a 
zda správce AIF ke dni zveřejnění této 
zprávy zmíněná ustanovení dodržoval;
iii) je správce AIF schopen prokázat, že 
finanční nástroje, které jsou investorům 
hlášeny jako držené prostřednictvím AIF 
nebo pro AIF, takto skutečně držené jsou.
1 Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
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assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Pozměňovací návrh 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou splněny níže uvedené 
podmínky, nemá správce AIF povinnost 
jmenovat depozitáře pro AIF, který nemá 
práva na vyplacení uplatnitelná v prvních 
pěti letech po zřízení AIF a který v 
souladu se svou investiční strategii a cíli 
neinvestuje a neodprodává investice příliš 
často.
Výše zmíněné podmínky znějí:
a) správce AIF se řídí ustanoveními 
článků 16 až 18 směrnice Komise 
2006/73/ES, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice1 za účelem 
ochrany práv AIF, která spravuje, a ve 
vhodných případech práv investorů na 
finanční nástroje a prostředky, které jim 
patří;
b) nezávislí auditoři AIF každoročně 
příslušným orgánům domovských 
členských států oznamují, zda:
i) byly platby provedené investory v rámci 
nákupu akcií nebo podílových jednotek 
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řádně zaknihovány;
ii) správce AIF udržoval v období od 
zveřejnění poslední zprávy systémy 
přiměřené pro dosažení souladu s 
ustanoveními uvedenými v článku 10 a 
zda správce AIF ke dni zveřejnění této 
zprávy zmíněná ustanovení dodržoval;
iii) je správce AIF schopen prokázat, že 
finanční nástroje, které jsou investorům 
hlášeny jako držené prostřednictvím AIF 
nebo pro AIF, takto skutečně držené jsou.
Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

Aktiva soukromých kapitálových fondů často nejsou vhodná k tomu, aby je jako depozitář 
držela úvěrová instituce v EU, ani když se jedná o finanční nástroje. Díky jejich nelikvidnímu 
a dlouhodobému charakteru není třeba, pokud jsou aktiva vhodně oddělena, využívat služeb 
odborného depozitáře.  Depozitář by významně zvýšil náklady a zbrzdil investiční transakci, 
což není v zájmu investora. Většina soukromých kapitálových fondů nerealizuje během celého 
5letého investičního období více než 10-15 poměrně nekomplikovaných dlouhodobých 
investic, které lze snadno ověřit ve výročním auditu.

Pozměňovací návrh 848
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou splněny níže uvedené 
podmínky, nemá správce AIF povinnost 
jmenovat depozitáře pro AIF, který nemá 
práva na vyplacení uplatnitelná v prvních 
pěti letech po zřízení AIF a který v 
souladu se svou investiční strategii a cíli 
neinvestuje a neodprodává investice příliš
často.
Výše zmíněné podmínky znějí:
a) správce AIF se řídí ustanoveními 
článků 16 až 18 směrnice Komise 
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2006/73/ES, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o organizační 
požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků a o vymezení pojmů 
pro účely zmíněné směrnice1 za účelem 
ochrany práv AIF, která spravuje, a ve 
vhodných případech práv investorů na 
finanční nástroje a prostředky, které jim 
patří, jestliže jsou všechny finanční 
nástroje, které mohou být uchovávány 
prostřednictvím zaknihování nebo jinak a 
se kterými se obchoduje na regulovaném 
trhu podle čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
2004/39/ES nebo na jiných regulovaných 
trzích v rámci Unie nebo třetí země nebo v 
mnohostranném systému obchodování, 
uchovávány subjektem, který je podle této 
směrnice oprávněn být depozitářem;
b) nezávislí auditoři AIF každoročně 
příslušným orgánům domovských 
členských států oznamují, zda:
i) byly platby provedené investory v rámci 
nákupu akcií nebo podílových jednotek 
řádně zaknihovány;
ii) správce AIF udržoval v období od 
zveřejnění poslední zprávy systémy 
přiměřené pro dosažení souladu s 
ustanoveními uvedenými v článku 10 a 
zda správce AIF ke dni zveřejnění této 
zprávy zmíněná ustanovení dodržoval;
iii) je správce AIF schopen prokázat, že 
finanční nástroje, které jsou investorům 
hlášeny jako držené prostřednictvím AIF 
nebo pro AIF, takto skutečně držené jsou.
Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en
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Pozměňovací návrh 849
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případech, kdy je uzavřený AIF 
pověřen jako správce AIF a AIF je 
společnost se sídlem v členském státě, 
nemusí správce AIF jmenovat depozitáře, 
který by vykonával úkoly uvedené v odst. 1 
písm. ca), cb), cd) a ce);

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné úkoly vložené pozměňovacími návrhy 68 až 72 (čl. 17 odst. 1 písm. ca), cb), cd) a 
ce)) k návrhu zprávy jsou v kompetenci správní rady společnosti vytvořené v souladu s 
evropským právem obchodních společností. V případě, kdy je AIF správcem AIF a podléhá 
evropskému právu, by neměly vyvstávat otázky zda umožnit správci AIF vykonávat tuto část 
povinností depozitáře.

Pozměňovací návrh 850
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF nevystupuje jako 
depozitář. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů ideu depozitáře, měly by být funkce/úkoly 
depozitáře jasně vymezeny a mělo by být možné přidělit je depozitáři nebo jiné instituci, která 
zajistí, že budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů.
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Pozměňovací návrh 851
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář. 2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář 
AIF, jehož je správcem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je správce AIF oprávněn být depozitářem AIF, jehož není správcem, není důvod to 
zakázat. Zákaz by měl být uplatňován pouze za účelem zabránění konfliktům.

Pozměňovací návrh 852
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář. 2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář 
AIF, jehož je správcem.

Or. en

Odůvodnění

Omezení by mělo být v účinnosti pouze za účelem předcházení konfliktům: neexistuje důvod, 
proč správci AIF zakázat, aby působil jako depozitář AIF, jehož není správcem (ve smyslu
směrnice), pokud je jinak způsobilý, aby jako depozitář působil.
Je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti vůči všem investorům AIF jako celku, 
nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění mohlo naznačovat střet loajalit. Toto 
je obzvláště kritické vzhledem k tomu, že AIF nenabývají žádnou nezávislou právní formu.
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Pozměňovací návrh 853
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář. 2. Správce AIF nevystupuje jako depozitář 
AIF, jehož je správcem.

Or. en

Odůvodnění

Omezení by mělo být v účinnosti pouze za účelem předcházení konfliktům: neexistuje důvod, 
proč správci AIF zakázat, aby působil jako depozitář AIF, jehož není správcem, pokud je 
jinak způsobilý, aby jako depozitář působil.

Pozměňovací návrh 854
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF nevystupuje jako 
depozitář. 

2. Žádná společnost nevystupuje zároveň
jako správce AIF a depozitář AIF.

Or. en

Odůvodnění

Madoffův případ ukázal, že je třeba v EU posílit nezávislost depozitářů na správcích fondu a 
naopak. Aby bylo možné zachovat silné struktury řízení a minimalizovat střet zájmů, je nutné, 
aby byli správce fondu a depozitář na sobě nezávislí. Požadavek nezávislosti by měl být 
rozšířen na celý hodnotový řetězec včetně pověřených uschovatelů a pověřených správců.
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Pozměňovací návrh 855
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů ideu depozitáře, měly by být funkce/úkoly 
depozitáře jasně vymezeny a mělo by být možné přidělit je depozitáři nebo jiné instituci, která 
zajistí, že budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů.

Pozměňovací návrh 856
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud je správce AIF oprávněn být depozitářem AIF, jehož není správcem, není důvod to 
zakázat. Zákaz by měl být uplatňován pouze za účelem zabránění konfliktům.
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Pozměňovací návrh 857
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF.

V souvislosti se svými úlohami jednají 
správce AIF a depozitář čestně, 
spravedlivě, profesionálně, nezávisle a v 
zájmu AIF nebo investorů AIF jako celku.

Or. en

Odůvodnění

Omezení by mělo být v účinnosti pouze za účelem předcházení konfliktům: neexistuje důvod, 
proč správci AIF zakázat, aby působil jako depozitář AIF, jehož není správcem (ve smyslu 
směrnice), pokud je jinak způsobilý, aby jako depozitář působil.
Je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti vůči všem investorům AIF jako celku, 
nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění mohlo naznačovat střet loajalit. Toto 
je obzvláště kritické vzhledem k tomu, že AIF nenabývají žádnou nezávislou právní formu.

Pozměňovací návrh 858
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF.

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF. Správce AIF a 
depozitář jsou na sobě nezávislí. 
Nezávislost je chápána tak, že správce 
AIF a depozitář nejsou spojeni společným 
vedením nebo kontrolou, nebo nespadají 
pod podstatný přímý nebo nepřímý 
holding. Toto by nemělo být ovlivněno 
pověřením jiné osoby podle odstavce 4.

Or. en
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Odůvodnění

Madoffův případ ukázal, že je třeba v EU posílit nezávislost depozitářů na správcích fondu a 
naopak. Aby bylo možné zachovat silné struktury řízení a minimalizovat střet zájmů, je nutné, 
aby byli správce fondu a depozitář na sobě nezávislí. Požadavek nezávislosti by měl být 
rozšířen na celý hodnotový řetězec včetně pověřených uschovatelů a pověřených správců.

Pozměňovací návrh 859
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Depozitář jedná nezávisle a výlučně v 
zájmu investorů AIF.

Depozitář jedná nezávisle a v zájmu 
investorů AIF.

Or. en

Odůvodnění

Depozitáři musí být umožněno, aby spravoval svá vlastní rizika, s cílem ochránit zájem svých 
akcionářů a klientů. Směrnice by však měla umožnit správu vlastních rizik depozitáře 
zohledněním přirozených konfliktů zájmů mezi smluvními partnery.

Pozměňovací návrh 860
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti se svými úlohami jednají 
správce AIF a depozitář čestně, 
spravedlivě, profesionálně, nezávisle a v
zájmu všech investorů AIF jako celku.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti vůči všem investorům AIF jako celku, 
nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění mohlo naznačovat střet loajalit.



PE439.132v01-00 98/165 AM\805037CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 861
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jmenování depozitáře provedené 
správcem AIF se uskutečňuje 
prostřednictvím smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úkoly zmíněné v odstavci 1 mohou být 
plněny depozitářem.

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů ideu depozitáře, měly by být funkce/úkoly 
depozitáře jasně vymezeny a mělo by být možné přidělit je depozitáři nebo jiné instituci, která 
zajistí, že budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů.

Pozměňovací návrh 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 

3. Depozitářem je buď:
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souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné omezovat subjekty, jež se mohou stát depozitáři, na úvěrové instituce EU. 
Vzhledem k velké škále různých AIF, na které se tato směrnice vztahuje, nejsou tyto instituce 
vždy nejkvalifikovanější k tomu, aby vykonávaly funkce depozitáře, a to v souvislosti se 
specifickými aktivy, které jednotlivé druhy AIF spravují. Takovéto omezení by navíc mohlo 
vést k nepřijatelnému soustředění rizik v úvěrových institucích, vytvořit příliš vysoké náklady 
a závažně omezit možnosti investovat do aktiv ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 864
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je buď:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Stanovení toho, že depozitářem může být pouze úvěrová instituce v EU, povede k závažným 
rizikům koncentrace. Za účelem ochrany konkurenceschopnosti by mělo být umožněno 



PE439.132v01-00 100/165 AM\805037CS.doc

CS

vykonávat funkce depozitáře také jiným typům finančních institucí. Oprávněné subjekty by 
neměly být omezeny na úvěrové instituce nebo investiční podniky. Mělo by být umožněno, aby 
se na poskytování služeb depozitáře specializovaly také jiné instituce, neboť to může prospět 
hospodářské soutěži a vést ke zvýšení kvality služeb. Tyto instituce by měly podléhat 
příslušnému dohledu.

Pozměňovací návrh 865
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je buď:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné umožnit, aby mohly být pro funkci depozitáře povoleny podniky registrované podle 
směrnice o trzích finančních nástrojů a aby u uzavřených fondů mohly funkce depozitáře 
vykonávat subjekty jako účetní a právníci.

Pozměňovací návrh 866
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 

3. Depozitářem je buď:
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parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je buď:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Omezíme-li subjekty, které mohou hrát úlohu depozitáře, počet depozitářů se sníží, což povede 
k většímu soustředění rizik a zvýšenému systémovému riziku.
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Pozměňovací návrh 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit seznam subjektů, které se mohou stát 
depozitářem. Omezení tohoto seznamu pouze na úvěrové instituce, jak navrhuje Komise, se 
zdá být neodůvodněné, zejména s ohledem na seznam depozitářů, který je součástí směrnice o 
SKIPCP.

Pozměňovací návrh 869
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
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směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obecně zohledňuje důsledky zprávy pana Gauzèse a kompromisní 
návrh švédského předsednictví. 
Do směrnice by měla být zařazena tato třetí kategorie způsobilých depozitářů, přičemž 
důležitý je odkaz na domovský členský stát AIF. Ten byl do návrhu zařazen, neboť směrnice o 
správcích AIF navrhuje, aby správce AIF mohl řídit AIF v jiném členském státě, přičemž by 
domovský členský stát AIF schválil pro tento AIF depozitáře.

Pozměňovací návrh 870
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je:

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 

3. Depozitářem je:
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souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

a) úvěrová instituce se sídlem ve 
Společenství, povolená v souladu se 
směrnicí 2006/48/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investiční společnost, která má 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES 
povolení poskytovat rovněž doplňkové 
služby úschovy a správy finančních 
nástrojů pro klientské účty v souladu s 
oddílem B odst. 1 přílohy I této směrnice a 
která má sídlo na území Unie;

Or. en

Odůvodnění

Omezíme-li subjekty, které mohou hrát úlohu depozitáře, počet depozitářů se sníží, což povede 
k většímu soustředění rizik a zvýšenému systémovému riziku.

Pozměňovací návrh 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investiční společnost, která má 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES 
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povolení poskytovat rovněž doplňkové 
služby úschovy a správy finančních 
nástrojů pro klientské účty v souladu s 
oddílem B odst. 1 přílohy I této směrnice a 
která má sídlo na území Unie;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit seznam subjektů, které se mohou stát 
depozitářem. Omezení tohoto seznamu pouze na úvěrové instituce, jak navrhuje Komise, se 
zdá být neodůvodněné, zejména s ohledem na seznam depozitářů, který je součástí směrnice o 
SKIPCP.

Pozměňovací návrh 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investiční společnost, která má 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES 
povolení poskytovat rovněž doplňkové 
služby úschovy a správy finančních 
nástrojů pro klientské účty v souladu s 
oddílem B odst. 1 přílohy I této směrnice a 
která má sídlo na území Unie; 

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné omezovat subjekty, jež se mohou stát depozitáři, na úvěrové instituce EU. 
Vzhledem k velké škále různých AIF, na které se vztahuje tato směrnice, nejsou tyto instituce 
vždy nejkvalifikovanější k tomu, aby vykonávaly funkce depozitáře, a to v souvislosti se 
specifickými aktivy, které jednotlivé druhy AIF spravují. Takovéto omezení by navíc mohlo 
vést k nepřijatelnému soustředění rizik v úvěrových institucích, vytvořit příliš vysoké náklady 
a závažně omezit možnosti investovat do aktiv ve třetích zemích.
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Pozměňovací návrh 875
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) investiční společnost, která má 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES 
povolení poskytovat rovněž doplňkové 
služby úschovy a správy finančních 
nástrojů pro klientské účty v souladu s 
oddílem B odst. 1 přílohy I této směrnice a 
která má sídlo na území Unie;

Or. en

Odůvodnění

Stanovení toho, že depozitářem může být pouze úvěrová instituce v EU povede k závažným 
rizikům koncentrace. Za účelem ochrany hospodářské soutěže by mělo být umožněno 
vykonávat funkci depozitáře jiným typům finančních institucí. Oprávněné subjekty by neměly 
být omezeny na úvěrové instituce nebo investiční podniky. Mělo by být umožněno, aby se na 
poskytování služeb depozitáře specializovaly jiné instituce, neboť to může prospět 
hospodářské soutěži a vést ke zvýšení kvality služeb. Tyto instituce by měly podléhat 
příslušnému dohledu.

Pozměňovací návrh 876
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) investiční společnost, která má 
v souladu se směrnicí 2004/39/ES 
povolení poskytovat rovněž doplňkové 
služby v souladu s oddílem B odst. 1 
přílohy I této směrnice a která má sídlo na 
území Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 877
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) investiční společnost se sídlem na 
území Unie, povolená v souladu se 
směrnicí 2004/39/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) investiční společnost povolená v 
souladu se směrnicí 2004/39/ES;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné umožnit, aby mohly být pro funkci depozitáře povoleny podniky registrované podle 
směrnice o trzích finančních nástrojů a aby u uzavřených fondů mohly funkce depozitáře 
vykonávat subjekty jako účetní a právníci.

Pozměňovací návrh 879
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) investiční společnost povolená v 
souladu se směrnicí 2004/39/ES;
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obecně zohledňuje důsledky zprávy pana Gauzèse a kompromisní 
návrh švédského předsednictví. 
Do směrnice by měla být zařazena tato třetí kategorie způsobilých depozitářů, přičemž 
důležitý je odkaz na domovský členský stát AIF. Ten byl do návrhu zařazen, neboť směrnice o 
správcích AIF navrhuje, aby správce AIF mohl řídit AIF v jiném členském státě, přičemž by 
domovský členský stát AIF schválil pro tento AIF depozitáře.

Pozměňovací návrh 880
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) investiční společnost povolená v 
souladu se směrnicí 2004/39/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) právnická osoba, jež je příslušnými 
orgány domovského členského státu 
správce AIF oprávněna k tomu, aby 
jednala jako depozitář, a podléhá 
obezřetnostní regulaci a stálému dohledu 
a jež může poskytnout dostatečné finanční 
a profesní záruky, že je schopna efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají;

Or. en
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Odůvodnění

Omezíme-li subjekty, které mohou hrát úlohu depozitáře, počet depozitářů se sníží, což povede 
k většímu soustředění rizik a zvýšenému systémovému riziku.

Pozměňovací návrh 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) právnická osoba, jež je příslušnými 
orgány domovského členského státu 
správce AIF oprávněna k tomu, aby 
jednala jako depozitář, a podléhá 
obezřetnostní regulaci a stálému dohledu 
a jež může poskytnout dostatečné finanční 
a profesní záruky, že je schopna efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají;

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné omezovat subjekty, jež se mohou stát depozitáři, na úvěrové instituce EU. 
Vzhledem k velké škále různých AIF, na které se vztahuje tato směrnice, nejsou tyto instituce 
vždy nejkvalifikovanější k tomu, aby vykonávaly funkce depozitáře, a to v souvislosti se 
specifickými aktivy, které jednotlivé druhy AIF spravují. Takovéto omezení by navíc mohlo 
vést k nepřijatelnému soustředění rizik v úvěrových institucích, vytvořit příliš vysoké náklady 
a závažně omezit možnosti investovat do aktiv ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 883
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) právnická osoba, jež je příslušnými 
orgány domovského členského státu 
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správce AIF oprávněna k tomu, aby 
jednala jako depozitář, a podléhá 
obezřetnostní regulaci a stálému dohledu 
a jež může poskytnout dostatečné finanční 
a profesní záruky, že je schopna efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení toho, že depozitářem může být pouze úvěrová instituce v EU povede k závažným 
rizikům koncentrace. Za účelem ochrany konkurence by mělo být umožněno vykonávat funkci 
depozitáře jiným typům finančních institucí. Oprávněné subjekty by neměly být omezeny na 
úvěrové instituce nebo investiční firmy. Mělo by být umožněno, aby se na poskytování služeb 
depozitáře specializovaly jiné instituce, neboť to může prospět konkurenceschopnosti a vést ke 
zvýšení kvality služeb. Tyto instituce by měly být předmětem příslušného dohledu.

Pozměňovací návrh 884
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) právnická osoba, jež je příslušnými 
orgány domovského členského státu AIF 
oprávněna k tomu, aby jednala jako 
depozitář, a podléhá obezřetnostní 
regulaci a stálému dohledu a jež může 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopna efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z těchto funkcí vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obecně zohledňuje důsledky zprávy pana Gauzèse a kompromisní 
návrh švédského předsednictví.  
Do směrnice by měla být zařazena tato třetí kategorie způsobilých depozitářů, přičemž 
důležitý je odkaz na domovský členský stát AIF. Ten byl do návrhu zařazen, neboť směrnice o 
správcích AIF navrhuje, aby správce AIF mohl řídit AIF v jiném členském státě, přičemž by 
domovský členský stát AIF schválil pro tento AIF depozitáře.
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Pozměňovací návrh 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

af) právnická osoba, jež vykonává funkce 
depozitáře v rámci svých profesních či 
obchodních aktivit, v souvislosti s nimiž 
podléhá obezřetnostní regulaci a stálému 
dohledu, a jež může poskytnout dostatečné 
finanční a profesní záruky, že je schopna 
efektivně vykonávat příslušné funkce 
depozitáře a plnit závazky, které z těchto 
funkcí vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit seznam subjektů, kteří mohou být depozitáři. 
Omezení tohoto seznamu pouze na úvěrové instituce, jak navrhuje Komise, se zdá být 
neodůvodněné, zejména s ohledem na seznam depozitářů, který je součástí směrnice o 
SKIPCP.

Pozměňovací návrh 886
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ag) instituce, jež podléhá obezřetnostní 
regulaci a neustálému dohledu a jež může 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopna efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z těchto funkcí vyplývají;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby funkci depozitáře zastávaly společnosti, které jsou 
odpovídajícím způsobem regulovány v členských státech, např. správcovské společnosti, které 
nemají žádný důvod pro investiční aktivity, jež by vyžadovaly status investičních podniků 
podle směrnice o trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 887
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ag) instituce, jež podléhá obezřetnostní 
regulaci a stálému dohledu a jež může 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopna efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z těchto funkcí vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ah) instituce, jež v zemi, v níž je 
registrována, podléhá zvláštní regulaci a 
dohledu v souvislosti s poskytováním 
služeb úschovy ostatním.

Or. en
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Pozměňovací návrh 889
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ai) v případě uzavřeného fondu, 
právnická osoba, jež podléhá 
obezřetnostní regulaci a stálému dohledu 
a jež může poskytnout dostatečné finanční 
a profesní záruky, že je schopna efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné umožnit, aby mohly být pro funkci depozitáře povoleny podniky registrované podle 
směrnice o trzích finančních nástrojů a aby u uzavřených fondů mohly funkce depozitáře 
vykonávat subjekty, jako jsou účetní a právníci.

Pozměňovací návrh 890
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aj) vedle ustanovení písm. a), b) a c) odst. 
1 může být u AIF, jež nemají žádná 
aktiva, která by mohla být uschovávána 
v souladu s bodem i) písm. b) odst. 1 nebo 
která jsou deriváty, depozitářem subjekt, 
jenž vykonává funkce depozitáře v rámci 
svých profesních či obchodních aktivit, v 
souvislosti s nimiž podléhá povinné 
profesní registraci uznávané právními 
předpisy či právním nebo regulačním 
ustanovením či pravidlům pro výkon 
povolání, a jenž může poskytnout 
dostatečné finanční a profesní záruky, že 
je schopen efektivně vykonávat příslušné 
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funkce depozitáře a plnit závazky, které z 
těchto funkcí vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Omezíme-li subjekty, které mohou hrát úlohu depozitáře, počet depozitářů se sníží, což povede 
k většímu soustředění rizik a ke zvýšenému systémovému riziku.

Pozměňovací návrh 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ak) subjekt, jenž vykonává funkce 
depozitáře v rámci svých profesních či 
obchodních aktivit, v souvislosti s nimiž 
podléhá povinné profesní registraci 
uznávané právními předpisy či právním 
nebo regulačním ustanovením či 
pravidlům pro výkon povolání, a jenž 
může poskytnout dostatečné finanční a 
profesní záruky, že je schopen efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné omezovat subjekty, jež se mohou stát depozitáři, na úvěrové instituce EU. 
Vzhledem k velké škále různých AIF, na které se vztahuje tato směrnice, nejsou tyto instituce 
vždy nejkvalifikovanější k tomu, aby vykonávaly funkce depozitáře, a to v souvislosti se 
specifickými aktivy, která jednotlivé druhy AIF spravují. Takovéto omezení by navíc mohlo 
vést k nepřijatelnému soustředění rizik v úvěrových institucích, vytvořit příliš vysoké náklady 
a závažným způsobem omezit možnosti investovat do aktiv ve třetích zemích.
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Pozměňovací návrh 892
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
jejím výkonu (přepracované znění).

3. V případě správce AIF usazeného 
kdekoli v Unii, kde má povolený AIF 
domicil, je depozitářem úvěrová instituce 
se sídlem v Unii, povolená v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES.

V případě správce AIF usazeného ve třetí 
zemi je depozitářem regulovaná úvěrová 
instituce v této třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
jejím výkonu (přepracované znění).

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem v Unii, povolená v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES, nebo se sídlem v jiných 
jurisdikcích s rovnocennou regulací.

Or. en

Odůvodnění

Nejenže je omezení depozitářů na subjekty se sídlem v EU protekcionistické, ale sníží zároveň 
počet depozitářů a zvýší náklady pro investory.
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Pozměňovací návrh 894
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kromě ustanovení písm. a), ab) a ag) 
odst. 3 může být v případě AIF, které 
neposkytují právo na vyplacení po dobu 
pěti let od svého založení a které v 
závislosti na své investiční strategii a 
cílech investují a odprodávají investice 
pouze s malou frekvencí, depozitářem 
buď:
a) právnická osoba, jež podléhá 
obezřetnostní regulaci a stálému dohledu 
a jež může poskytnout dostatečné finanční 
a profesní záruky, že je schopna efektivně 
vykonávat příslušné funkce depozitáře a 
plnit závazky, které z těchto funkcí 
vyplývají; nebo
b) právnická osoba, jež vykonává funkce 
depozitáře v rámci svých profesních či 
obchodních aktivit, v souvislosti s nimiž 
podléhá povinné profesní registraci 
uznávané právními předpisy či právním 
nebo regulačním ustanovením či 
pravidlům pro výkon povolání, a jež může 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopna efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z těchto funkcí vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Změna, jejímž cílem je vyjasnit, že se jedná o novou kategorii způsobilých depozitářů, a uvést 
znění do souladu s výše uvedeným doplněním písmene c).
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Pozměňovací návrh 895
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Každé jmenování depozitáře podléhá 
schválení příslušným orgánem 
domovského členského státu správce AIF. 
Příslušný orgán může povolit jmenování 
více než jednoho depozitáře, ubezpečí-li 
se, že tento krok nebude narušovat řádný 
výkon všech povinností depozitáře 
stanovených touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby byl jmenován jen jeden depozitář, je zbytečně restriktivní a vede k soustředění 
rizik. Spojuje funkce nekomerčním způsobem a pro správce AIF by kvůli němu bylo obtížné 
vyjednat konkurenční ceny za poskytnutí služeb, což by poškodilo zisky investorů. Bude-li 
jmenování depozitáře podléhat schválení příslušného orgánu, zajistí se dodržování řádných 
norem. To pomůže zajistit proporcionalitu v rámci směrnice, neboť bude možné strukturovat 
služby způsobem, který bude nejefektivnější z hlediska nákladů, což prospěje zejména menším 
AIF.

Pozměňovací návrh 896
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. V případě AIF usazeného v Unii je 
jmenovaný depozitář usazený v 
domovském členském státě daného AIF. 
Každé jmenování depozitáře podléhá 
schválení příslušnými orgány domovského 
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členského státu AIF. 
Odchylně od prvního pododstavce mohou 
příslušné orgány domovského členského 
státu AIF umožnit, aby byly depozitářem 
jmenovány instituce, které splňují 
požadavky odstavce 3 a jsou usazeny v 
jiném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Pokud má AIF spravovaný 
oprávněným správcem AIF domicil v 
Unii, může mít depozitář sídlo v jakémkoli 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Všechny požadavky ve smyslu, aby byl depozitář registrován ve stejném členském státě, ve 
kterém má domicil AIF, jdou proti snahám vytvořit jednotný trh s finančními službami. 
Představují rovněž systémové riziko v menších členských státech, kde je vzhledem k počtu AIF 
jen velmi málo institucí, které jsou způsobilé být depozitáři, což vede k tomu, že na jednoho 
depozitáře připadá mnoho účtů AIF.

Pozměňovací návrh 898
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Pokud má AIF spravovaný 
oprávněným správcem AIF domicil ve 
třetí zemi, má depozitář sídlo v Unii, 
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nejsou-li splněny tyto podmínky:
a) příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF a příslušné 
orgány třetí země, v níž má AIF domicil, 
podepsaly dohody o spolupráci a výměně 
informací;
b) právní předpisy třetí země, v níž má 
AIF domicil, jsou v souladu s normami 
stanovenými mezinárodními 
organizacemi;
c) na třetí zemi, v níž má AIF domicil, se 
vztahuje rozhodnutí přijaté podle odstavce 
3d, v němž se uvádí, že předpisy proti 
praní špinavých peněz a financování 
terorismu jsou rovnocenné ustanovením 
právních předpisů EU;
d) domovský členský stát správce AIF 
podepsal se třetí zemí, v níž má AIF 
domicil, dohodu, jež plně splňuje normy 
stanovené v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních a zajišťuje účinnou 
výměnu informací v oblasti daní.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné, aby měl AIF ze třetí země depozitáře ze třetí země, pokud splňují 
příslušná kritéria. Předpisy ve třetích zemích by měly být v souladu s předpisy stanovenými 
mezinárodními subjekty, např. organizací IOSCO, aby byl zaručen dostatečný standard. 
V písmenu c) se odkazuje na pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 3d v návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 899
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f. Členské státy povolí správcům AIF 
ukládat finanční nástroje, které drží 
jménem AIF, jež spravují, na účet či účty 
u třetí strany s podmínkou, že při výběru, 
určení a pravidelném posuzování dané 
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třetí strany a dohod o správě a úschově 
těchto finančních nástrojů budou podniky 
postupovat s veškerou náležitou odbornou 
péčí a obezřetností.
Členské státy vyžadují od správců AIF 
zejména to, aby zohledňovali odbornou 
zdatnost dané třetí strany a její pověst na 
trhu, jakož i případné právní požadavky či 
tržní zvyklosti spojené s držením těchto 
finančních nástrojů, jež by mohly 
negativně ovlivnit práva AIF.

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF by měli být povinni přijmout primární odpovědnost a plnit stejné požadavky jako 
podniky podle směrnice o trzích finančních nástrojů; tyto požadavky by měly být stanoveny v 
revidovaném znění. Odkazy na zákazníky a investiční podniky byly proto změněny na odkazy
na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 900
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3g. Členské státy zajistí, že pokud úschova 
finančních nástrojů na účet jiné osoby 
podléhá zvláštní regulaci a dohledu v 
jurisdikci, kde investiční podnik navrhuje 
uložit finanční nástroje zákazníka u třetí 
strany, investiční podnik tyto finanční 
nástroje neuloží v takové zemi u třetí 
strany, která této regulaci a dohledu 
nepodléhá.

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF by měli být povinni přijmout primární odpovědnost a plnit stejné požadavky jako 
podniky podle směrnice o trzích finančních nástrojů; tyto požadavky by měly být stanoveny v 
revidovaném znění. Odkazy na zákazníky a investiční podniky byly proto změněny na odkazy 
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na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 901
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3h. Členské státy zajistí, že správci AIF 
neuloží finanční nástroje, které drží 
jménem AIF, u třetí strany ve třetí zemi, 
která nereguluje držbu a úschovu 
finančních nástrojů jménem jiné osoby, 
pokud není splněna některá z těchto 
podmínek:
a) charakter finančních nástrojů nebo 
investičních služeb spojených s těmito 
nástroji vyžaduje, aby byly uloženy u třetí 
strany v dané třetí zemi;
b) pokud jsou finanční nástroje drženy 
jménem profesního zákazníka, tento 
zákazník písemně požádá podnik, aby je 
uložil u třetí strany v dané třetí zemi.

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF by měli být povinni přijmout primární odpovědnost a plnit stejné požadavky jako 
podniky podle směrnice o trzích finančních nástrojů; tyto požadavky by měly být stanoveny v 
revidovaném znění. Odkazy na zákazníky a investiční podniky byly proto změněny na odkazy 
na AIF a správce AIF.

Pozměňovací návrh 902
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3i. Komise přijme v souladu s články 49a, 
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49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví podmínky, které by měly 
splňovat instituce, jež jsou způsobilé být 
depozitáři. 
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají v souladu 
s postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Na tento prvek se vztahují obecné povinnosti v oblasti přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 904
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti finančních transakcí je nezbytné, aby depozitáři prováděli své 
úkoly sami – jen tak bude možné vklady dohledat. Pokud tomu tak nebude, bude písm. d) 
čl. 20 odst. 1 zbytečné.

Pozměňovací návrh 905
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti finančních transakcí je nezbytné, aby depozitáři prováděli své 
úkoly sami – jen tak bude možné vklady dohledat. Pokud tomu tak nebude, bude písm. d) 
čl. 20 odst. 1 zbytečné.

Pozměňovací návrh 906
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář nesmí svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení úkolů depozitáře negativně ovlivňuje ochranu investorů i schopnost správců AIF a 
orgánů dohledu vykonávat jejich úkoly.
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Pozměňovací návrh 907
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými funkcemi pověřit 
jakoukoli jinou osobu s výjimkou AIF či 
správce AIF či jejich společníka, pokud 
tento depozitář při výběru, určení a 
pravidelném posuzování této osoby a 
dohody, jež s touto osobou uzavřel 
ohledně funkcí, které na ni byly 
přeneseny, postupuje s veškerou náležitou 
odbornou péčí a obezřetností.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může funkcemi uvedenými v 
odstavci 1 pověřit třetí stranu. Tato třetí
strana pak může těmito funkcemi pověřit 
jinou osobu.
Pokud depozitář využívá služeb třetí 
strany k výkonu funkcí uvedených v písm. 
b) odst. 1, musí se ujistit, že jsou splněny 
tyto podmínky, přičemž přihlíží k 
charakteru a profilu příslušného AIF:
a) třetí strana podléhá v příslušné 
jurisdikci odpovídajícímu dohledu;
b) třetí strana má odpovídající struktury a 
odbornou zdatnost, jež jsou úměrné 
charakteru a rozsahu práv ve finančních 
nástrojích, které patří AIF;
c) třetí strana je podrobována 
pravidelnému auditu s cílem zajistit, že se 
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finanční nástroje a jiné cenné papíry 
nacházejí v jejím držení;
d) třetí strana odděluje finanční nástroje a 
ostatní cenné papíry od svých vlastních 
aktiv; a
e) třetí strana nesmí finanční nástroje 
využívat bez předchozího souhlasu 
správce AIF a depozitáře a ani v případě, 
kdy byl tento souhlas odvolán; pokud 
hodlá třetí strana pověřit výkonem funkcí 
jinou osobu, musí depozitář udělit 
povinný předchozí souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod zakazovat, aby byla výkonem jakéhokoli z úkolů uvedených v odstavci 
1 pověřena další osoba.
Tato změna věrněji odráží podmínky, za jakých by měl depozitář využívat pověřených 
uschovatelů coby poskytovatelů v řetězci zprostředkování. Toto znění je převzato z 
kompromisního návrhu švédského předsednictví V3.
Navíc není vhodné použít uniformní řešení pro všechny případy; proto bylo třeba odkázat na 
charakter a profil příslušného AIF.

Pozměňovací návrh 909
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může pro výkon úkolů 
uvedených v odstavci 1 jmenovat třetí 
stranu.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod zakazovat, aby byla pro výkon jakéhokoli z úkolů uvedených v 
odstavci 1 jmenována třetí strana s vhodnou kvalifikací.
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Pozměňovací návrh 910
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře, získá-li povolení 
příslušného orgánu daného členského 
státu.
Depozitář musí při výběru pověřeného 
depozitáře a při trvalém dohledu na jeho 
výkon dodržovat osvědčené postupy a 
normy hloubkové kontroly.
Komise může v podobě aktů v přenesené 
pravomoci přijímaných v souladu s články 
49a, 49b a 49c přijmout pokyny, které 
stanoví kritéria, na jejichž základě 
příslušné orgány vyhodnotí, zda depozitáři 
plní požadavky hloubkové kontroly 
uvedené v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Depozitáři by měli mít možnost pověřit výkonem svých povinností jinou osobu, pokud dodrží 
odpovídající požadavky hloubkové kontroly.

Pozměňovací návrh 911
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může některými 
nepodstatnými úkoly pověřit jiného 
depozitáře.

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
které podrobněji stanoví podstatné úkoly 
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depozitáře.
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají v souladu 
s postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Depozitáři nemohou pověřit jinou osobu výkonem všech svých úkolů, aby se nestali subjektem 
typu „poštovní schránky“.

Pozměňovací návrh 912
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře s výjimkou provádění 
kontroly a dohledu nad jím pověřenými 
depozitáři. Depozitář může svými úkoly 
pověřit jiného depozitáře, který nemá 
domicil v Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře. Pokud daný úkol 
spočívá v úschově finančních nástrojů 
podle čl. 17 odst. 1 písm. b), může jím být 
pověřen rovněž depozitář ve třetí zemi, 
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která splňuje podmínky písm. a) až c) 
druhého pododstavce čl. 38 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že depozitář může svými úkoly, zejména bezpečnou úschovou, pověřit jiného 
depozitáře ve třetí zemi, neboť cenné papíry mohou být obyčejně drženy v bezpečné úschově 
pouze v zemi, v níž má domicil jejich emitent. Je smysluplné vyjasnit tuto skutečnost v té části 
směrnice, která se poprvé zabývá otázkou pověření jiné osoby.

Pozměňovací návrh 914
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře. Pokud daný úkol 
spočívá v úschově finančních nástrojů 
podle čl. 17 odst. 1 písm. b), může jím být 
pověřen rovněž depozitář ve třetí zemi, 
která splňuje podmínky písm. a) až c) 
druhého pododstavce čl. 38 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že depozitář může svými úkoly, zejména bezpečnou úschovou, pověřit jiného 
depozitáře ve třetí zemi, neboť cenné papíry mohou být obyčejně drženy v bezpečné úschově 
pouze v zemi, v níž má domicil jejich emitent. Je smysluplné vyjasnit tuto skutečnost v té části 
směrnice, která se poprvé zabývá otázkou pověření jiné osoby.
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Pozměňovací návrh 915
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře s výjimkou funkcí, jež 
spočívají v provádění výběru, kontroly a 
dohledu nad jím pověřenými depozitáři a 
uschovateli. Depozitář nesmí svými 
funkcemi pověřit jinou osobu v takovém 
rozsahu, aby se stal subjektem typu 
„poštovní schránky“.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jinou osobu s výjimkou funkcí, jež 
spočívají v provádění kontroly a dohledu 
nad jím pověřenými uschovateli. 
Depozitář nesmí svými funkcemi pověřit 
jinou osobu v takovém rozsahu, aby se 
stal subjektem typu „poštovní schránky“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 917
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jinou osobu s výjimkou funkcí, jež 
spočívají v provádění kontroly a dohledu 
nad jím pověřenými uschovateli. 
Depozitář nesmí svými funkcemi pověřit 
jinou osobu v takovém rozsahu, aby se 
stal subjektem typu „poštovní schránky“.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod pro to, aby nesměly být k provádění jakýchkoli úkolů depozitáře jmenovány 
třetí strany s vhodnou kvalifikací.

Pozměňovací návrh 918
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jinou osobu s výjimkou funkcí, jež 
spočívají v provádění kontroly a dohledu 
nad jím pověřenými uschovateli. 
Depozitář nesmí svými funkcemi pověřit 
jinou osobu v takovém rozsahu, aby se 
stal subjektem typu „poštovní schránky“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými funkcemi pověřit 
jiného depozitáře v souladu s článkem 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře, který je držitelem 
povolení v Unii či jinde.

Or. en

Odůvodnění

Pověření depozitáři se nemusí nutně nacházet v jurisdikci daného AIF a nebylo by rozumné 
tuto možnost vylučovat, pokud pro ni existují dobré a oprávněné důvody.

Pozměňovací návrh 921
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jestliže domovský členský stát správce 
AIF není domovským členským státem 
AIF, uzavře depozitář písemnou smlouvu 
se správcem AIF o předávání informací, 
jež jsou považovány za nezbytné k tomu, 
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aby mohl depozitář vykonávat funkce 
stanovené v tomto článku a v dalších 
právních předpisech, nařízeních 
a správních ustanoveních, které se týkají 
depozitářů v domovském členském státě 
AIF.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit předávání informací mezi správcem AIF a depozitářem, zejména pokud 
správce a depozitář nesídlí ve stejné zemi. Měl by být zaujat přístup podobný tomu, jenž byl 
použit ve směrnici o SKIPCP (v souladu s čl. 23 odst. 5 a čl. 33 odst. 5).

Pozměňovací návrh 922
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Využívá-li depozitář k provedení úkolu 
uvedeného v písm. b) odst. 1 služeb 
pověřeného uschovatele, musí se ujistit, že 
jsou splněny tyto podmínky:

a) pověřený uschovatel podléhá v 
příslušné jurisdikci požadovanému 
dohledu;
b) pověřený uschovatel má odpovídající 
struktury a odbornou zdatnost, jež jsou 
úměrné charakteru a rozsahu práv ve 
finančních nástrojích, které patří AIF;
c) pověřený uschovatel je podrobován 
pravidelnému auditu s cílem zajistit, že se 
finanční nástroje a jiné cenné papíry 
nacházejí v jeho držení;
d) pověřený uschovatel odděluje finanční 
nástroje a jiné cenné papíry od svých 
vlastních aktiv; a
e) pověřený uschovatel nesmí finanční 
nástroje využívat bez předchozího 
souhlasu správce AIF a ani v případě, kdy 
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byl tento souhlas odvolán.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna věrněji odráží podmínky, za jakých by měl depozitář využívat pověřených 
uschovatelů coby poskytovatelů v řetězci zprostředkování.

Na podrobnosti týkající se těchto požadavků by se měla vztahovat úroveň 2, a to zejména na 
rozsah odpovídající hloubkové kontroly, kterou má provádět depozitář.

Pozměňovací návrh 923
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Depozitáři při výběru a určení každé 
třetí strany, kterou pověřili výkonem části 
svých úkolů, a při stálém dohledu nad 
touto stranou postupují s veškerou 
náležitou odbornou péčí a obezřetností.

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Depozitáři při výběru, určení a 
pravidelném posuzování každé třetí strany 
podle odstavců 4 a 4b postupují s veškerou 
náležitou odbornou péčí a obezřetností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 925
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4e. Depozitáři při výběru, určení a 
pravidelném posuzování každé třetí strany 
podle odstavce 4 postupují s veškerou 
náležitou odbornou péčí a obezřetností.

Or. en

Odůvodnění

Na podrobnosti týkající se těchto požadavků by se měla vztahovat úroveň 2, a to zejména na 
rozsah odpovídající hloubkové kontroly, kterou má provádět depozitář.

Pozměňovací návrh 926
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato 
směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné z důvodu definice úkolů. Tato otázka by měla být vyjasněna prostřednictvím 
horizontálního legislativního návrhu.
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Pozměňovací návrh 927
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato 
směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář v souladu s vnitrostátními 
předpisy domovského členského státu 
správce AIF odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládá tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zavést pravidla týkající se odpovědnosti, která by se zakládala na připsání viny 
depozitáři. Systém odpovědnosti by se navíc neměl odchýlit od článků 24 a 34 směrnice o 
SKIPCP.
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Pozměňovací návrh 929
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá AIF za veškerou 
újmu, která mu vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládá tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá AIF nebo
investorům AIF jako celku za újmu, která 
jim vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládají odstavce 1, 2, 4 a 4a.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť toto znění by 
mohlo naznačovat střet loajalit a vytvořilo by riziko protichůdných žádostí o náhradu škody. 
Pozice pro případné právní řízení o náhradu škody je navíc určena vnitrostátním právem.
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Pozměňovací návrh 931
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá AIF nebo
investorům AIF jako celku za újmu, která 
jim vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládají odstavce 1, 2, 4 a 4a.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění 
mohlo naznačovat střet loajalit.

Pozměňovací návrh 932
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládá tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že depozitář odpovídá za újmu, která vznikne v důsledku jeho 
neospravedlnitelného odchýlení od povinností vůči správci AIF a investorovi. Znění 
předložené Komisí však může být interpretováno takovým způsobem, který by depozitářům 
ukládal ještě další povinnosti, jež by na ně uvalily neoprávněnou a přímo omezující zátěž, což 
by mohlo vést ke snížení počtu depozitářů, kteří jsou připraveni působit v EU, a tudíž k 
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většímu soustředění rizik a systémovým rizikům pro ty zbývající.

Pozměňovací návrh 933
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění povinností, 
které mu ukládá tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Depozitář by měl odpovídat za veškerou neospravedlnitelnou újmu. Existuje-li smluvní 
dohoda mezi depozitářem, pověřeným depozitářem, investory AIF a správcem AIF, měla by 
tato odpovědnost přejít na příslušnou třetí stranu v závislosti na podmínkách smlouvy a 
schválení ze strany domovského členského státu.

Pozměňovací návrh 934
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré úpravy systému odpovědnosti 
uvedeného v této směrnici, které jsou
výsledkem smluvního ujednání mezi 
správcem AIF a depozitářem, se sdělí 
investorům příslušného AIF před 
uskutečněním investice a příslušným 
orgánům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 935
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné z důvodu definice úkolů. Tato záležitost by měla být vyjasněna prostřednictvím 
horizontálního legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 936
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění 
mohlo naznačovat střet loajalit a vytvořilo by riziko protichůdných žádostí o náhradu škody. 
Pozice pro případné právní řízení o náhradu škody je navíc určena vnitrostátním právem.
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Pozměňovací návrh 937
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění 
mohlo naznačovat střet loajalit.

Pozměňovací návrh 938
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Každá změna týkající se důkazního břemene prováděná v neprospěch depozitáře je nevhodná. 
Jako je tomu ve směrnici o SKIPCP, mělo by být rozdělení důkazního břemene ponecháno na 
vnitrostátním občanském právu; potřeba harmonizovaných předpisů EU vycházejících ze 
zavedených norem pro odpovědnost se zdá být odůvodněná pouze tehdy, jsou-li aktiva držena 
v úschově pověřenou osobou.
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Pozměňovací návrh 939
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, se depozitář 
může vyvázat ze své odpovědnosti, pouze 
pokud může prokázat, že vzniklé ztrátě 
nemohl zabránit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, se depozitář může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud 
může prokázat, že vzniklé ztrátě nemohl 

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, může být 
depozitář činěn odpovědným pouze tehdy, 
je-li prokázáno, že v souvislosti s drženými 
aktivy nejednal s náležitou a přiměřenou 
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zabránit. péčí.

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená péče je běžným obecně zavedeným standardem péče při výkonu funkce depozitáře. 
Uvalení důkazního břemene za ztráty na depozitáře znamená obrácení stávajícího běžného 
postupu a značné zvýšení nákladů na pojištění ke škodě investora.

Pozměňovací návrh 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, se depozitář může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud 
může prokázat, že vzniklé ztrátě nemohl 
zabránit.

V případě ztráty finančních nástrojů, které 
má depozitář v úschově, se depozitář může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pouze pokud 
může prokázat, že ztráta byla způsobena 
vnější událostí, nebyla předvídatelná a 
depozitář vzniklé ztrátě nemohl zabránit.

Or. en

Odůvodnění

Depozitáři se musí řídit pravidlem striktní odpovědnosti, z níž se mohou vyvázat jen v případě 
události způsobené vyšší mocí.

Pozměňovací návrh 943
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově v souladu s 
odst. 1 písm. b) bodem i), nebo v případě, 
kdy neospravedlnitelným způsobem 
porušil oprávnění v souvislosti s 
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finančními nástroji uvedená v odst. 1 
písm. b) a bodu ii), vrátí depozitář bez 
zbytečného odkladu aktiva či odpovídající 
částku příslušnému AIF. 
V případě pověření třetí strany výkonem 
svých funkcí v souladu s odstavcem 4 se 
může depozitář z této odpovědnosti 
vyvázat, pokud je schopen prokázat, že 
splnil své povinnosti podle odstavců 4 a 
4a. Je-li ovšem depozitář takto vyvázán, 
přijme, pokud tak AIF podle platných 
právních předpisů a tržních postupů 
nemůže učinit sám, vůči dané třetí straně 
taková opatření, jež mohou být za daných 
okolností důvodně vyžadována, aby pro 
AIF získal ztracené finanční nástroje zpět 
(přičemž odůvodněné náklady a výdaje, 
které depozitáři vzniknou, hradí AIF).

Or. en

Odůvodnění

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Pozměňovací návrh 944
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově v souladu s 
odst. 1 písm. b) bodem i), nebo v případě, 
kdy neospravedlnitelným způsobem 
porušil oprávnění v souvislosti s 
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finančními nástroji uvedená v odst. 1 
písm. b) a bodu ii), vrátí depozitář aktiva 
či odpovídající částku příslušnému AIF.
Tato povinnost není v žádném případě 
dotčena jmenováním pověřeného 
uschovatele v souladu s odstavcem 4.
Depozitář se však může z této 
odpovědnosti vyvázat, pokud splnil své 
povinnosti podle odstavců 4 a 4a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává povinnost vrátit majetek (finanční nástroje), který má 
depozitář v držení.

Pozměňovací návrh 945
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, je jeho 
primární povinností, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, bez 
zbytečného odkladu vrátit aktiva AIF. 
Tento požadavek platí, aniž jsou dotčena 
soudní řízení.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 946
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově podle odst. 1 
písm. b), vrátí depozitář bez zbytečného 
odkladu aktiva AIF. Depozitář se může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pokud je 
schopen prokázat, že vykonával své 
povinnosti s náležitou péčí podle odstavce 
4.

Or. en

Odůvodnění

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Pozměňovací návrh 947
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově podle odst. 1 
písm. b), vrátí depozitář bez zbytečného 
odkladu aktiva AIF. Depozitář se může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pokud je 
schopen prokázat, že vykonával své 
povinnosti s náležitou péčí podle odstavce 
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4.

Or. en

Odůvodnění

Do povinnosti vrácení by měly být zahrnuty jen ty cenné papíry, které jsou drženy v úschově. 
Povinnost okamžitého navrácení aktiv by měla být poněkud zmírněna, aby byla realistická, co 
se týče fungování trhu. Depozitář by měl mít rovněž možnost omezit svou odpovědnost za 
cenné papíry, které má v úschově, pokud může prokázat, že ke ztrátě aktiv nedošlo v důsledku 
jeho neospravedlnitelného neplnění povinností.

Pozměňovací návrh 948
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ztráty finančních nástrojů,
které má depozitář v úschově podle odst. 1 
písm. b), vrátí depozitář bez zbytečného 
odkladu aktiva AIF. Depozitář se může 
vyvázat ze své odpovědnosti, pokud je 
schopen prokázat, že vykonával své 
povinnosti s náležitou péčí podle odstavce 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud depozitáři brání ve výkonu jeho 
povinností úschovy právní předpisy země, 
v níž správce AIF provádí jménem AIF 
investice, může být jeho odpovědnost vůči 
správci AIF a investorům přenesena na 
oprávněnou třetí stranu, jež byla pověřena
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výkonem jeho povinností úschovy. 
Přenesení odpovědnosti je předmětem 
smlouvy mezi depozitářem a třetí stranou. 
Správce AIF je o tomto ujednání 
informován před jeho provedením. Tato 
informační povinnost je zakotvena ve 
smlouvě mezi správcem AIF a 
depozitářem.
Investoři jsou o této smlouvě a o sdílení 
odpovědnosti mezi zúčastněnými stranami 
informováni dříve, než do AIF investují.

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud depozitáři brání ve výkonu jeho 
povinností úschovy právní předpisy země, 
v níž správce AIF působí jménem AIF, 
může být jeho odpovědnost vůči správci 
AIF a investorům přenesena na 
oprávněnou třetí stranu, jež byla pověřena 
výkonem jeho povinností úschovy. 
Přenesení odpovědnosti je předmětem 
písemné dohody mezi depozitářem a třetí 
stranou.
Obecná smlouva mezi správcem AIF a 
depozitářem opravňuje správce AIF k 
tomu, aby byl o každé takové dohodě 
informován, ne však k tomu, aby proti 
jejímu uzavření vznášel námitky.

Or. en

Odůvodnění

Aby byli investoři, správce AIF a depozitáři zabezpečeni, je každé přenesení úkolů, a tudíž i 
odpovědnosti, součástí písemné smlouvy. Správce AIF musí navíc být informován, že některé 
povinnosti úschovy budou vykonávány třetí stranou. Vzhledem ale k tomu, že dochází zároveň 
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k přenesení odpovědnosti, měl by o jakémkoli přenesení úkolů rozhodovat pouze depozitář.

Pozměňovací návrh 951
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se rozhodnutí přijatá podle 
odstavce 3d vztahují na depozitáře ve třetí 
zemi, není uzavření písemné dohody 
uvedené v odst. 5 pododstavci 2g povinné, 
ačkoli je možné.

Or. en

Odůvodnění

Každé přenesení úkolů je založeno na dohodě uzavřené podle občanského práva, proto 
vztahují-li se na ně rozhodnutí podle odstavce 3d, není další písemná dohoda nutná. Odkazuje 
se na pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 3d v návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 952
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se rozhodnutí přijatá podle 
odstavce 3d vztahují na třetí zemi, není 
uzavření smlouvy uvedené v odst. 5 
pododstavci 2f povinné, ačkoli je možné.

Odůvodnění

Odkazuje se na pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 3d v návrhu zprávy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 953
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud smlouva mezi depozitářem a třetí 
stranou umožňuje převod a opětovné 
použití aktiv v souladu se statutem AIF, je 
o tomto ustanovení informován správce 
AIF před jeho použitím. Tato informační 
povinnost je zakotvena ve smlouvě mezi 
správcem AIF a depozitářem. Investoři 
jsou o tomto ustanovení a o identitě 
případné třetí strany informováni dříve, 
než do AIF investují. Investoři jsou 
zejména informování o každém 
případném přenesení odpovědnosti na 
třetí stranu, včetně případů ztráty 
finančních nástrojů. V tomto případě se 
lhůta pro navrácení řídí podmínkami 
smlouvy mezi depozitářem a třetí stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li ke ztrátě finančních nástrojů, za 
něž je depozitář v souladu s tímto 
odstavcem odpovědný, a existuje-li 
smlouva, která umožňuje převod aktiv na 
třetí stranu zvolenou správcem AIF a 
jejich opětovné použití touto třetí stranou 
s předchozím souhlasem správce AIF, 
může se depozitář vyvázat z odpovědnosti 
v souladu s podmínkami této smlouvy. O 
existenci smlouvy jsou informováni 
investoři.
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Depozitář není odpovědný za žádné 
jednání nebo opomenutí (či za 
insolventnost) centrálního depozitáře 
cenných papírů (CSD).

Or. en

Odůvodnění

Pokud byla úschova přenesena na třetí stranu, která nebyla zvolena depozitářem, ale vybrána 
správcem AIF, není v případě ztráty těchto aktiv depozitář považován za odpovědného. 
V některých případech jsou tato aktiva zcela mimo kontrolu depozitáře, který nemá možnost 
zjistit, kde se daná aktiva nachází a jakým způsobem jsou poskytována. Investoři by o této 
skutečnosti měli být informováni.

Pozměňovací návrh 955
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li ke ztrátě finančních nástrojů, za 
něž je depozitář v souladu s pododstavcem 
2d odpovědný, a existuje-li smlouva, která 
umožňuje převod aktiv na třetí stranu 
zvolenou správcem AIF a jejich opětovné 
použití touto třetí stranou s předchozím 
souhlasem správce AIF, může se 
depozitář vyvázat z odpovědnosti v 
souladu s podmínkami této smlouvy. O 
existenci smlouvy jsou informováni 
investoři.
Depozitář není odpovědný za žádné 
jednání nebo opomenutí (či za 
insolventnost) centrálního depozitáře 
cenných papírů (CSD).

Or. en

Odůvodnění

Depozitář není považován za odpovědného, dojde-li ke ztrátě aktiv, v jejichž případě byla 
odpovědnost za jejich úschovu udělena třetí straně vybrané správcem AIF, nikoli 
depozitářem. O existenci takovéto smlouvy by měli být informováni investoři.
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Pozměňovací návrh 956
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li ke ztrátě finančních nástrojů, 
pokud existuje smlouva, která umožňuje 
převod aktiv na třetí stranu zvolenou 
správcem AIF a jejich opětovné použití 
touto třetí stranou s předchozím 
souhlasem správce AIF, může se 
depozitář vyvázat z odpovědnosti v 
souladu s podmínkami této smlouvy. O 
existenci smlouvy jsou informováni 
investoři.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví povinnosti a 
úkoly depozitáře a podmínky, za kterých 
může depozitář AIF přenést některé ze 
svých funkcí na třetí stranu.
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 958
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné z důvodu definice úkolů. Tato záležitost by měla být vyjasněna prostřednictvím 
horizontálního legislativního návrhu.

Pozměňovací návrh 959
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 960
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory.

Odpovědnost depozitáře není za běžných 
okolností dotčena pověřením jiné osoby 
podle odstavce 4. Odpovědnost ale může 
být přenesena na oprávněnou třetí stranu, 
jíž byl svěřen výkon jeho povinností 
úschovy. Přenesení odpovědnosti je 
předmětem smlouvy mezi správcem AIF, 
depozitářem, třetí stranou a investory. 
Toto ujednání podléhá schválení 
domovským členským státem.
Pokud depozitář uzavřel smlouvu 
umožňující převod a opětovné použití
aktiv, lhůta pro navrácení se v případě 
ztráty finančních nástrojů řídí 
podmínkami této smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Depozitář by měl odpovídat za veškeré neospravedlnitelné ztráty. Existuje-li smluvní dohoda
mezi depozitářem, pověřeným depozitářem, investory AIF a správcem AIF, měla by tato 
odpovědnost přejít na příslušnou třetí stranu, v závislosti na podmínkách smlouvy a schválení 
domovským členským státem.
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Pozměňovací návrh 961
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

S výhradou pododstavce 2a není 
odpovědnost depozitáře dotčena pověřením 
jiné osoby podle odstavce 4 s výjimkou 
veškerých smluvních omezení, která musí 
být sdělena AIF nebo investorům AIF.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění 
mohlo naznačovat střet loajalit a vytvořilo by riziko protichůdných žádostí o náhradu škody. 
Pozice pro případné právní řízení o náhradu škody je navíc určena vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh 962
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

S výhradou pododstavce 2a není 
odpovědnost depozitáře dotčena 
jmenováním pověřených uschovatelů
podle odstavců 4 a 4a.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly splněny normy pro SKIPCP, je důležité vyjasnit, že depozitář plní své povinnosti 
vůči všem investorům AIF jako celku, nikoli vůči „AIF nebo investorům“, neboť by toto znění 



AM\805037CS.doc 155/165 PE439.132v01-00

CS

mohlo naznačovat střet loajalit.

Poslední odstavec by měl být vypuštěn, protože existuje riziko protichůdných žádostí o 
náhradu škody. Pozice pro případné právní řízení o náhradu škody je navíc určena 
vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF.  
Odpovědnost depozitáře není dotčena 
pověřením jiné osoby podle odstavce 4.

Or. en

Odůvodnění

Pokud depozitář selže, měli by mít investoři možnost jednat přímo či nepřímo, jak je to pro ně 
efektivnější.

Pozměňovací návrh 964
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4.

Odpovědnost vůči investorům AIF může 
být uplatněna přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím správce AIF podle právní 
povahy vztahu mezi depozitářem, 
správcem AIF a investory. Odpovědnost 
depozitáře není dotčena pověřením jiné 
osoby podle odstavce 4. V těchto 
případech se odpovědnost depozitáře 
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omezuje na přiměřenou péči při výběru 
příslušného pověřeného uschovatele.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zavést pravidla týkající se odpovědnosti, která by se zakládala na připsání viny 
depozitáři. Systém odpovědnosti by se navíc neměl odchýlit od článků 24 a 34 směrnice o 
SKIPCP.

Pozměňovací návrh 965
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost podle odstavce 4b a tohoto 
odstavce se nepoužije za okolností, které 
nemůže depozitář ovlivnit a k nimž mimo 
jiné patří vyšší moc, podmínky na trhu a 
podmínky nastolené organizacemi tržní 
infrastruktury či účastí na systémech tržní 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Termín „systémy tržní infrastruktury“ odkazuje na zařízení, která pro finanční instituce 
spravují a provozují subjekty, jako jsou zúčtovací střediska, systémy vypořádání obchodů s 
cennými papíry a centrální depozitáři cenných papírů.

Pozměňovací návrh 966
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost podle odstavce 4b a tohoto 
odstavce se nepoužije za okolností, které 
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nemůže depozitář ovlivnit a k nimž mimo 
jiné patří vyšší moc, podmínky na trhu a 
podmínky nastolené organizacemi tržní 
infrastruktury či účastí na systémech tržní 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Termín „systémy tržní infrastruktury“ odkazuje na zařízení, která pro finanční instituce 
spravují a provozují subjekty, jako jsou zúčtovací střediska, systémy vypořádání obchodů s 
cennými papíry a centrální depozitáři cenných papírů.

Pozměňovací návrh 967
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF 
a investorům není ovlivněna skutečností, 
že se rozhodl přenést část svých úkolů na 
oprávněnou třetí stranu, např. 
pověřeného depozitáře či pověřeného 
uschovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF 
a investorům není ovlivněna skutečností, 
že přenesl část svých úkolů na 
oprávněnou třetí stranu podle svého 
výběru.
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Or. en

Odůvodnění

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Pozměňovací návrh 969
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF 
a investorům není ovlivněna skutečností, 
že přenesl část svých úkolů na 
oprávněnou třetí stranu podle svého 
výběru.

Or. en

Odůvodnění

Do povinnosti navrácení by měly být zahrnuty jen ty cenné papíry, které jsou drženy v 
úschově. Povinnost okamžitého navrácení aktiv by měla být poněkud zmírněna, aby byla 
realistická, co se týče fungování trhu. Depozitář by měl mít rovněž možnost omezit svou 
odpovědnost za cenné papíry, které má v úschově, pokud může prokázat, že ke ztrátě aktiv 
nedošlo v důsledku jeho neospravedlnitelného neplnění povinností.
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Pozměňovací návrh 970
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost depozitáře vůči správci AIF 
a investorům není ovlivněna skutečností, 
že přenesl část svých úkolů na 
oprávněnou třetí stranu podle svého 
výběru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou aktiva držena v úschově 
pověřenou osobou ve třetí zemi podle 
odstavce 3, může být odpovědnost 
omezena na nedbalý výběr a nedbalé 
vydávání pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Každá změna týkající se důkazního břemene prováděná v neprospěch depozitáře je nevhodná. 
Jako je tomu ve směrnici o SKIPCP, mělo by být rozdělení důkazního břemene ponecháno na 
vnitrostátním občanském právu; potřeba harmonizovaných předpisů EU vycházejících ze 
zavedených norem pro odpovědnost se zdá být odůvodněná pouze tehdy, jsou-li aktiva držena 
v úschově pověřenou osobou.
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Pozměňovací návrh 972
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Depozitář poskytne příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu na požádání všechny informace, 
které získal při výkonu svých povinností a 
které mohou příslušné orgány potřebovat 
k dohledu nad správcem AIF. Je-li 
domovský členský stát správce AIF 
odlišný od domovského členského státu 
depozitáře, sdílí příslušné orgány 
domovského členského státu depozitáře 
obdržené informace bezodkladně s
příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je převzato z kompromisního návrhu švédského předsednictví V3.

Pozměňovací návrh 973
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Depozitář poskytne příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu na požádání všechny informace, 
které získal při výkonu svých povinností a 
které mohou příslušné orgány potřebovat 
k dohledu nad správcem AIF. Je-li 
domovský členský stát správce AIF 
odlišný od domovského členského státu 
depozitáře, sdílí příslušné orgány 
domovského členského státu depozitáře 
obdržené informace bezodkladně s 
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příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

T.

Pozměňovací návrh 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Vnitřně spravované AIF s právní 
subjektivitou, které svým akcionářům 
neudělují žádná práva na vyplacení či 
odkup, investují především do 
převoditelných cenných papírů, 
nepoužívají žádný či jen omezený pákový 
efekt a s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu v Evropské unii, 
mohou být z uplatnění tohoto článku 
vyňaty příslušným orgánem členského 
státu, v němž sídlí, podléhá-li vlastnictví 
všech jejich aktiv odpovídajícím systémům 
kontroly a je-li ověřováno nejméně jednou 
ročně nezávislým auditorem.

Or. en

Odůvodnění

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.
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Pozměňovací návrh 975
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Vnitřně spravované AIF s právní 
subjektivitou, které svým akcionářům 
neudělují žádná práva na vyplacení či 
odkup, investují především do 
převoditelných cenných papírů, 
nepoužívají žádný či jen omezený pákový 
efekt a s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu v Evropské unii, 
mohou být z uplatnění tohoto článku 
vyňaty příslušným orgánem členského 
státu, v němž sídlí, podléhá-li vlastnictví 
všech jejich aktiv odpovídajícím systémům 
kontroly a je-li ověřováno nejméně jednou 
ročně nezávislým auditorem.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je navržená směrnice smysluplná pro zajišťovací fondy a další podobné fondy bez 
právní subjektivity, s nimiž se neobchoduje, zdá se zbytečná a zatěžující pro tradiční investiční 
nebo portfoliové společnosti s právní subjektivitou nezávislých společností, jež jsou 
spravované vnitřně a obchoduje se s nimi na regulovaném trhu, na základě čehož již podléhají 
přísným normám pro audit, účetnictví a řízení rizik.

Pozměňovací návrh 976
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Tento článek se nevztahuje na 
uzavřené fondy bez práv na vyplacení.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud by byla depozitářům uložena přímá odpovědnost vůči investorům za úschovu aktiv, 
došlo by u uzavřených fondů ke zbytečnému zvýšení nákladů.

Pozměňovací návrh 977
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d. Tento článek se nevztahuje na 
průmyslové holdingové společnosti, s 
jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud jsou 
akcionáři svých dceřiných nebo 
přidružených společností za účelem 
provádění průmyslové obchodní strategie 
a není-li hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společnosti tvorba zisku pro 
jejich investory prostřednictvím odprodeje 
v plánovaném časovém rámci.

Or. en

Odůvodnění

Správu registrů akcií kótovaných průmyslových holdingových společností již provádí 
specializovaní registrátoři. Tato funkce je oddělená od úschovy aktiv. Pokud by byla 
depozitářům uložena přímá odpovědnost vůči investorům za úschovu aktiv, došlo by ke 
zbytečnému zvýšení nákladů.

Pozměňovací návrh 978
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví:
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a) prostředky a metody pro uložení vkladů 
u schválených bank;
b) definice úschovy, včetně prostředků a 
metod pro oddělení finančních nástrojů 
na různých účtech a v případě ztráty 
finančních nástrojů;
c) dozorčí povinnosti depozitářů;
d) podmínky pro jmenování pověřených 
uschovatelů, včetně povinností depozitářů, 
pokud jde o výkon hloubkové kontroly, a 
nezbytnosti uzavření dohod o spolupráci s 
jinými jurisdikcemi;
e) podmínky pro schválení depozitářů, 
včetně posouzení, zda může depozitář 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopen efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z nich vyplývají.
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je uvést znění do souladu s pozměněným čl. 17 odst. 1.
Účelem je uvést znění do souladu s pozměněným čl. 17 odst. 1. písm. b).

Pozměňovací návrh 979
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5f. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví:
a) prostředky a metody pro uložení vkladů 
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u schválených úvěrových institucí;
b) funkce úschovy, včetně prostředků a 
metod pro oddělení finančních nástrojů 
na různých účtech a v případě ztráty 
finančních nástrojů;
c) podmínky pro pověření jiné osoby, 
včetně povinností depozitářů, pokud jde o 
výkon hloubkové kontroly, a nezbytnosti 
uzavření dohod o spolupráci s jinými 
jurisdikcemi;
d) podmínky pro schválení depozitářů, 
včetně posouzení, zda může depozitář 
poskytnout dostatečné finanční a profesní 
záruky, že je schopen efektivně vykonávat 
příslušné funkce depozitáře a plnit 
závazky, které z nich vyplývají.
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en


