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Pozměňovací návrh 980
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas 
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF může pověřit třetí osobu, 
aby jeho jménem vykonávala jeden nebo 
více jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Správci by měli mít možnost pověřit některými správními a administrativními úkoly (např. 
řízením rizik) kanceláře, které se nacházejí mimo území EU, aniž by pro každý případ museli 
žádat o předchozí souhlas.

Pozměňovací návrh 981
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který pověří třetí osobu, 
aby jeho jménem vykonávala jeden nebo 
více jeho úkolů, o tom vhodným způsobem
informuje příslušné orgány svého
domovského členského státu. 

Or. en

Odůvodnění

Oznamovací postup lze v případě správců AIF akceptovat, mělo by však být jasné, že 
oznámení lze provést i dodatečně. Jelikož poskytovatelé služeb nejsou podle směrnice o 
správcích AIF často regulovanými subjekty, např. když vykonávají omezené úkoly, jako jsou 
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služby v oblasti IT, není třeba, aby byl pověřený subjekt jmenován správcem majetku. V 
souladu se směrnicí o SKIPCP může být úkoly, které vykonává správce AIF, rovněž pověřen 
depozitář, nedojde-li tím ke střetu zájmů.  

Pozměňovací návrh 982
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který pověří třetí osobu, 
aby jeho jménem vykonávala jeden nebo 
více jeho úkolů, o tom vhodným způsobem 
informuje příslušné orgány svého
domovského členského státu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, informuje o každém 
případu příslušné orgány domovského 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad se směrnicí MiFID a SKIPCP. 
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Pozměňovací návrh 984
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho významných úkolů, předem 
informuje o každém případu příslušné 
orgány domovského členského státu, 
jakmile to bude možné, než pověření 
nabude účinnosti. Příslušné orgány 
mohou do jednoho měsíce od oznámení 
toto pověření zamítnout, lze-li prokázat, že 
toto zamítnutí by bylo v nejlepším zájmu 
investorů do příslušného AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavkem předchozího schválení by se systém pověřování stal přísnější, než je režim 
v rámci směrnice SKIPCP. Vzhledem k tomu, že pověřování podle systémů SKIPCP se obešlo 
bez problémů, neměly by být požadavky směrnice o správcích AIF pokud možno přísnější než 
požadavky uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice SKIPCP IV.

Pozměňovací návrh 985
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho vlastních úkolů, o tom 
informuje příslušné orgány domovského 
členského státu dříve, než toto pověření 
nabude účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 986
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, informuje při 
každém případu pověření příslušné orgány 
domovského členského státu dříve, než 
toto pověření nabude účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) třetí strana musí být úvěruschopná a
osoby, které prakticky vykonávají činnost 
musí mít dostatečně dobrou pověst a 
dostatečné zkušenosti;

a) osoby, které prakticky vykonávají 
činnost třetí osoby, musí mít dostatečně 
dobrou pověst a dostatečné zkušenosti; 

Or. en

Odůvodnění

Oznamovací postup lze v případě správců AIF akceptovat, mělo by však být jasné, že 
oznámení lze provést i dodatečně. Jelikož poskytovatelé služeb nejsou podle směrnice o 
správcích AIF často regulovanými subjekty, např. když vykonávají omezené úkoly, jako jsou 
služby v oblasti IT, není třeba, aby byl pověřený subjekt jmenován správcem majetku. V 
souladu se směrnicí o SKIPCP může být úkoly, které vykonává správce AIF, rovněž pověřen 
depozitář, nedojde-li tím ke střetu zájmů.  
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Pozměňovací návrh 988
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) třetí strana musí být úvěruschopná a
osoby, které prakticky vykonávají činnost 
musí mít dostatečně dobrou pověst a 
dostatečné zkušenosti;

a) osoby, které prakticky vykonávají 
činnost třetí osoby, musí mít dostatečně 
dobrou pověst a dostatečné zkušenosti;

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 989
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia, 

i) mohou být jejím výkonem pověřeny 
pouze podniky, které mají povolení nebo 
jsou zaregistrovány pro účely správy 
majetku a podléhají obezřetnostnímu 
dohledu; a
ii) musí pro třetí osobu se sídlem ve třetí 
zemi existovat struktury dohledu 
rovnocenné strukturám v EU. 
Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci a 
upřesní kritéria pro posouzení 
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rovnocennosti struktur dohledu v zemích, 
kde mají sídlo třetí osoby;  

Or. en

Odůvodnění

Omezení pověřit správou portfolia oprávněné správce AIF dodržující právní předpisy EU 
sníží schopnost fondů spravovat portfolia v zemích mimo EU. Investoři tak budou mít méně 
investičních příležitostí a sníženou schopnost rozložit rizika. Směrnice by se měla řídit 
přístupem SKIPCP.

Pozměňovací návrh 990
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia, 

i) mohou být jejím výkonem pověřeny 
pouze podniky, které mají povolení nebo 
jsou zaregistrovány pro účely správy 
majetku a podléhají obezřetnostnímu 
dohledu; a
ii) musí pro třetí osobu se sídlem ve třetí 
zemi existovat struktury dohledu 
rovnocenné strukturám v EU. 
Komise přijme pravomoci v souladu s 
články 49a, 49b a 49c akty v přenesené 
pravomoci a upřesní kritéria pro 
posouzení rovnocennosti struktur dohledu 
v zemích, kde mají sídlo třetí osoby;  

Or. en

Odůvodnění

Omezení pověřit správou portfolia oprávněné správce IFM dodržující právní předpisy EU 
sníží schopnost fondů spravovat portfolia v zemích mimo EU. Investoři tak budou mít méně 
investičních příležitostí a sníženou schopnost rozložit rizika. Směrnice by se měla řídit 
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přístupem SKIPCP.

Pozměňovací návrh 991
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy investic, 
mohou být jejím výkonem pověřeny pouze 
podniky, které jsou povoleny nebo 
zaregistrovány pro účely správy majetku a 
podléhají obezřetnostnímu dohledu. 
Pověření se uskuteční v souladu s kritérii 
rozložení investic, která pravidelně 
stanovují správcovské společnosti. Pokud 
se pověření týká správy investic, jejímž 
výkonem byl pověřen podnik se sídlem ve 
třetí zemi, musí být zajištěna spolupráce 
mezi příslušnými orgány dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia, 
mohou být jejím výkonem pověřeny pouze 
podniky, které jsou povoleny nebo 
zaregistrovány pro účely správy majetku a 
podléhají obezřetnostnímu dohledu;
pokud nelze tuto podmínku splnit, může 
k pověření dojít pouze na základě 
předchozího souhlasu, který udělí 
příslušné orgány domovského členského 
státu;
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Or. en

Odůvodnění

Oznamovací postup lze v případě správců AIF akceptovat, mělo by však být jasné, že 
oznámení lze provést i dodatečně. Jelikož poskytovatelé služeb nejsou podle směrnice o 
správcích AIF často regulovanými subjekty, např. když vykonávají omezené úkoly, jako jsou 
služby v oblasti IT, není třeba, aby byl pověřený subjekt jmenován správcem majetku. V 
souladu se směrnicí o SKIPCP může být úkoly, které vykonává správce AIF, rovněž pověřen 
depozitář, nedojde-li tím ke střetu zájmů.  

Pozměňovací návrh 993
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, mohou být jejím 
výkonem pověřeny pouze podniky, které 
jsou povoleny nebo zaregistrovány pro 
účely správy majetku a podléhají 
obezřetnostnímu dohledu; povinnou péči 
zajistí správce AIF. Pokud se pověření 
týká správy investic, jejímž výkonem byl 
pověřen podnik se sídlem ve třetí zemi, 
musí být zajištěna spolupráce mezi 
příslušnými orgány dohledu; pokud nelze 
tuto podmínku v plném rozsahu splnit, 
může k pověření dojít pouze na základě 
předchozího souhlasu, který udělí 
příslušné orgány domovského členského 
státu správce AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 994
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, mohou být jejím 
výkonem pověřeny pouze podniky, které 
jsou povoleny nebo zaregistrovány pro 
účely správy majetku a podléhají dohledu; 
pokud nelze tuto podmínku splnit, může 
k pověření dojít pouze na základě 
předchozího souhlasu, který udělí 
příslušné orgány domovského členského 
státu. Pokud má třetí osoba sídlo ve třetí 
zemi, musí splnit podmínky stanovené 
v článku 39;

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 995
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy 
portfolia nebo řízení rizik (v plném 
rozsahu či částečně), mohou být jejím 
výkonem pověřeny pouze podniky, které 
jsou povoleny nebo zaregistrovány pro 
účely správy majetku a podléhají 
obezřetnostnímu dohledu; nelze-li tuto 
podmínku splnit, může k pověření dojít 
pouze v případě, že správce AIF obdržel 
předchozí souhlas od příslušného 
orgánu svého domovského členského 
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státu;

Or. en

Odůvodnění

Řada správců majetku, včetně správců mezinárodních, využívá při investování do některých 
trhů (zejména nově vznikajících trhů) místní odborné zkušenosti. To umožňuje i směrnice 
SKIPCP. Je třeba tuto praxi nadále zachovat, aby investoři mohli těžit z místního poradenství 
bez zbytečného prodlení. Namísto toho, aby se praxe mezinárodního pověřování úplně 
zakázala, by bylo lepší zajistit vhodnost subjektů, kterých se pověření bude týkat.

Pozměňovací návrh 996
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy 
portfolia, řízení rizik nebo řízení 
likvidity, musí třetí osoba
i) mít povolení jako správce AIF ke 
správě AIF stejného druhu nebo 
ii) být správcem AIF, který nemá sídlo 
na území Unie, avšak má povolení ke 
správě AIF stejného druhu v zemi, kde 
je usídlen;

Or. en

.

Pozměňovací návrh 997
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 

b) pokud se pověření týká správy 
portfolia nebo řízení rizik, mohou být 
jejím výkonem pověřeny pouze 
podniky, které jsou povoleny nebo 
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stejného druhu; zaregistrovány pro účely správy 
majetku a podléhají dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad se směrnicí SKIPCP. Je běžnou praxí, že správce AIF při investování mimo 
území EU částečně pověří správou části svého portfolia místní správce (mimo území EU), aby 
mohl využít místních poznatků o místních investičních příležitostech. Tento postup někdy 
obnáší menší rizika než spravování portfolia na dálku. Na tyto místní správce je třeba vhodně 
dohlížet.

Pozměňovací návrh 998
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud je správou portfolia nebo 
řízením rizik pověřen podnik se sídlem ve 
třetí zemi, je třeba kromě požadavků 
uvedených v písmenu b) zavést vhodná 
opatření pro spolupráci mezi příslušným 
orgánem správce AIF a orgánem dohledu 
subjektu třetí země;

Or. en

Odůvodnění

Řada správců majetku, včetně mezinárodních, využívá při investování do některých trhů 
(zejména vznikajících trhů) místní odborné zkušenosti. To umožňuje i směrnice SKIPCP. Je 
třeba, aby tato praxe zůstala zachována, aby investoři mohli těžit z místního poradenství bez 
zbytečného prodlení. Namísto toho, aby se praxe mezinárodního pověřování úplně zakázala, 
by bylo lepší zajistit vhodnost subjektů, kterých se pověření bude týkat.
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Pozměňovací návrh 999
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud je správou portfolia nebo 
řízením rizik pověřen podnik se sídlem ve 
třetí zemi, je třeba kromě požadavku 
uvedeného v písmenu b) zajistit spolupráci 
mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu a orgánem dohledu 
daného podniku;

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 1000
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) administrativními službami 
poskytovanými AIF uvedenými v bodě 2 
přílohy I lze pověřit pouze podniky, které 
jsou pro daný účel povoleny nebo 
zaregistrovány a podléhají dohledu ve 
svém domovském členském státě; pokud 
nelze tuto podmínku splnit, může 
k pověření dojít pouze na základě 
předchozího souhlasu, který udělí 
příslušné orgány domovského členského 
státu;

Or. en
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Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 1001
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pověření nebrání účinnému dohledu nad 
správcem AIF, a zejména nebrání správci 
AIF v jednání a spravování AIF 
v nejlepším zájmu jeho investorů;

c) pověření nebrání účinnému dohledu nad 
správcem AIF, a zejména nebrání správci 
AIF v jednání a spravování AIF 
v nejlepším zájmu AIF nebo jeho 
investorů jako celku;

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 1002
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) správce AIF musí prokázat, že třetí 
osoba je odborně kvalifikovaná a způsobilá 
k výkonu předmětných úkolů, že byla 
vybrána s náležitou péčí a že správce AIF 
je schopen kdykoli účinně zkontrolovat 
svěřenou činnost, kdykoli vydat třetí osobě 
další pokyny a s okamžitou účinností 
pověření odejmout, je-li to v zájmu 
investorů.

d) správce AIF musí být schopen prokázat, 
že třetí osoba je odborně kvalifikovaná a 
způsobilá k výkonu předmětných úkolů, že 
byla vybrána s náležitou péčí a že správce 
AIF je schopen kdykoli účinně 
zkontrolovat svěřenou činnost, kdykoli 
vydat třetí osobě další pokyny a s 
okamžitou účinností pověření odejmout, je-
li to v zájmu investorů jako celku.

Or. en
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Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.

Pozměňovací návrh 1003
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) správce AIF musí prokázat, že třetí 
osoba je odborně kvalifikovaná a způsobilá 
k výkonu předmětných úkolů, že byla 
vybrána s náležitou péčí a že správce AIF 
je schopen kdykoli účinně zkontrolovat 
svěřenou činnost, kdykoli vydat třetí osobě 
další pokyny a s okamžitou účinností 
pověření odejmout, je-li to v zájmu 
investorů.

d) správce AIF musí být na požádání 
schopen prokázat, že třetí osoba je odborně 
kvalifikovaná a způsobilá k výkonu 
předmětných úkolů, že byla vybrána s 
náležitou péčí a že správce AIF je schopen 
kdykoli účinně zkontrolovat svěřenou 
činnost, kdykoli vydat třetí osobě další 
pokyny a s okamžitou účinností pověření 
odejmout, je-li to v zájmu investorů.

Or. en

Odůvodnění

Správci by měli mít možnost pověřit některými správními a administrativními úkoly (např. 
řízením rizik) kanceláře, které se nacházejí mimo území EU, aniž by pro každý případ museli 
žádat o předchozí souhlas.

Pozměňovací návrh 1004
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 
AIF nebo jeho investorů.

Správce AIF zajistí, aby pověření nebylo v 
rozporu se zájmy AIF nebo jeho investorů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1005
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 
AIF nebo jeho investorů.

Pověření nelze udělit podniku, jehož zájmy 
se mohou dostat do střetu se zájmy AIF.

Or. en

Odůvodnění

Oznamovací postup lze v případě správců AIF akceptovat, mělo by však být jasné, že 
oznámení lze provést i dodatečně. Jelikož poskytovatelé služeb nejsou podle směrnice o 
správcích AIF často regulovanými subjekty, např. když vykonávají omezené úkoly, jako jsou 
služby v oblasti IT, není třeba, aby byl pověřený subjekt jmenován správcem majetku. V 
souladu se směrnicí o SKIPCP může být úkoly, které vykonává správce AIF, rovněž pověřen 
depozitář, nedojde-li tím ke střetu zájmů.  

Pozměňovací návrh 1006
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy
AIF nebo jeho investorů.

Službami týkajícími se správy investic 
uvedenými v bodě 1 přílohy I nelze pověřit 
depozitáře nebo zástupce depozitáře ani
jiný podnik, jehož zájmy se mohou dostat 
do střetu se zájmy správce AIF nebo 
investorů AIF, pokud tyto střety nelze 
vyřešit.

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
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2009.

Pozměňovací návrh 1007
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 
AIF nebo jeho investorů.

Správou portfolia nelze pověřit depozitáře 
nebo jiný podnik, jehož zájmy se mohou 
dostat do střetu se zájmy AIF, pokud tyto 
střety nelze vyřešit.

Or. en

Odůvodnění

Podmínky uvedené ve znění navrženém Evropskou komisí, podle nichž může správce AIF 
pověřit svými úkoly depozitáře, jsou příliš přísné a neodpovídají běžné praxi. Zákaz by měl 
být omezen pouze na správu portfolia. Co se týče střetů zájmů, měly by být zohledněny již 
existující právní předpisy EU, jako je například směrnice o trzích finančních nástrojů 
(MiFID). Ta namísto toho, aby v případě střetu zájmů zcela bránila uzavření dohod, 
požaduje, aby tyto střety byly vhodně řešeny.

Pozměňovací návrh 1008
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 
AIF nebo jeho investorů.

Správou portfolia nelze pověřit depozitář 
nebo jiný podnik, jehož zájmy se mohou 
dostat do střetu se zájmy AIF, pokud tyto 
střety nelze vyřešit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh uvolňuje požadavky návrhu Komise tím, že navrhuje, aby se přísný zákaz 
vztahoval pouze na pověření správou portfolia, což by také lépe odpovídalo současné praxi. 
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Tvrzení, že je dostatečné, aby střety zájmů byly řešeny, také lépe odpovídá dalším právním 
předpisům, například směrnici MiFID.

Pozměňovací návrh 1009
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pověření nelze udělit depozitáři, 
oceňovateli nebo jinému podniku, jehož 
zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy 
AIF nebo jeho investorů.

Správou portfolia nelze pověřit depozitáře, 
oceňovatele nebo jiný podnik, jehož zájmy 
se mohou dostat do střetu se zájmy AIF 
nebo jeho investorů.

Or. en

Odůvodnění

Správa portfolia je jedním z klíčových úkolů správců fondu; neměl by jí být pověřen depozitář, 
který má fond monitorovat. Depozitář by však mohl být pověřen všemi ostatními úkoly, neboť 
v tomto případě nevzniká střet zájmů. To je v souladu s ustanoveními směrnice SKIPCP, čili 
jakékoli omezení pro AIF by nebylo na místě.  

Pozměňovací návrh 1010
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V žádném případě není odpovědnost
správce AIF dotčena skutečností, že 
pověřil svými úkoly třetí osobu, ani nesmí 
pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém 
rozsahu, že ho nelze nadále považovat za 
správce AIF.

2. Odpovědnost správce AIF není dotčena 
tím, že pověřil svými úkoly třetí osobu. 
Správce AIF nesmí pověřit svými úkoly 
třetí osobu v takovém rozsahu, že by se stal 
subjektem typu „poštovní schránky“.

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
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Pozměňovací návrh 1011
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Správci by měli mít možnost pověřit některými správními a administrativními úkoly (např. 
řízením rizik) kanceláře, které se nacházejí mimo území EU, aniž by pro každý případ museli 
žádat o předchozí souhlas.

Pozměňovací návrh 1012
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Třetí osoba by měla mít možnost pověřit úkoly, které jí byly svěřeny, jinou osobu, aby správce 
AIF mohl mít přístup na trhy třetích zemí a mohl těžit z místních odborných zkušeností.



AM\805040CS.doc 21/109 PE439.133v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1013
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad se směrnicí SKIPCP. V oblasti správy majetku je další pověřování různými 
úkoly vykonávanými správcem majetku široce uznávanou praxí, která nezadává příčinu 
k obavám v souvislosti se systémovým rizikem nebo s ochranou investorů. Takové pověřování 
by tedy mělo být povoleno i v oblasti správy AIF.

Pozměňovací návrh 1015
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Zákaz pověřovat svěřenými úkoly jinou osobu může negativně ovlivnit účinnost správy fondu. 
Mohl by znemožnit správní řešení AIF, jako jsou vícestranné správní fondy, které nabízejí 
řadu specializovaných administrativních služeb v různých odvětvích jednoho výrobku, a 
koncepty Master KAG, přičemž ani jedno z těchto správních řešení nezpůsobuje systémové 
riziko. Pokud by správce AIF musel uzavřít přímý smluvní vztah s každou pověřenou osobou, 
zvýšilo by to náklady pro fondy / investory.

Pozměňovací návrh 1016
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zákaz pověřovat svěřenými úkoly jinou osobu může negativně ovlivnit účinnost správy fondu. 
Mohl by znemožnit správní řešení AIF, jako jsou vícestranné správní fondy, které nabízejí 
řadu specializovaných administrativních služeb v různých odvětvích jednoho výrobku, a 
koncepty Master KAG, přičemž ani jedno z těchto správních řešení nezpůsobuje systémové 
riziko. Pokud by správce AIF musel uzavřít přímý smluvní vztah s každou pověřenou osobou, 
zvýšilo by to náklady pro fondy/investory.

Pozměňovací návrh 1017
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pověřovat jinou osobu svěřenými úkoly má zásadní význam pro globální správu investic, ale i 
pro oceňování a úkoly depozitáře. 

Pozměňovací návrh 1018
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

3. Třetí osoba může jí svěřenými úkoly 
pověřit jinou osobu za předpokladu, že 
jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Pověřovat svěřenými úkoly jinou osobu by nemělo být úplně zakázáno, nýbrž by mělo být 
umožněno za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené pro pověřování.

Pozměňovací návrh 1019
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

3. Třetí osoba může jí svěřenými úkoly 
pověřit jinou osobu za předpokladu, že 
jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.
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Pozměňovací návrh 1020
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

3. Třetí osoba může jí svěřenými úkoly 
pověřit jinou osobu za předpokladu, že 
jsou splněny podmínky stanovené 
v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být v ideálním případě úplně vypuštěno, aby byl předpis uveden do 
souladu se směrnicí SKIPCP. Například realitní AIF často pověří údržbou majetku třetí 
osobu a zaměstná sítě různých poskytovatelů služeb, proto pověřování třetí osoby svěřenými 
úkoly nelze zakázat.  

Pozměňovací návrh 1021
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

3. Třetí osoba může některými jí 
svěřenými úkoly pověřit jinou osobu za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1022
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Třetí osoba nesmí žádnými jí svěřenými 
úkoly pověřit jinou osobu.

3. Třetí osoba může některými jí 
svěřenými úkoly pověřit jinou osobu, 
s výjimkou monitorování a dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby fond měl depozitář, který si zvolí celkového uschovatele, jenž může jednotlivými 
částmi úschovy pověřit další uschovatele v různých jurisdikcích.

Pozměňovací návrh 1023
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

(a) podmínky pro schválení pověření;
(b) podmínky, za kterých správce nelze 
nadále považovat za správce AIF, jak 
stanoví odstavec 2.
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

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.
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Pozměňovací návrh 1024
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1025
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky pro schválení pověření; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz rovněž článek 18 revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 
2009.
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Pozměňovací návrh 1026
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1027
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě 
AIF investujícího do jiného AIF 
nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné obdržet údaje od jiného AIF, měla by být lhůta o dva měsíce prodloužena.
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Pozměňovací návrh 1028
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě 
AIF investujících do jiných AIF 
nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období.

Or. en

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy fondů připravují své výroční zprávy na základě nejnovějších 
finančních údajů, které obdržely od podkladových soukromých kapitálových fondů, do nichž 
investují. Může se stát, že tyto podkladové fondy nezveřejní své výroční zprávy či finanční 
údaje dostatečně brzy, a fondy fondů tak nebudou moci dodržet povinnou čtyřměsíční lhůtu 
v souvislosti s vypracováním své vlastní výroční zprávy. Z toho důvodu potřebují fondy fondů 
k dokončení svých výročních zpráv více času.

Pozměňovací návrh 1029
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě, 
kdy jsou od třetích osob vyžadovány údaje, 
jako je audit jakýchkoli podkladových 
investic AIF, nejpozději šest měsíců po 
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skončení finančního období.

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující.

Pozměňovací návrh 1030
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě, 
kdy jsou od třetích osob požadovány 
údaje, jako je audit jakýchkoli 
podkladových investic AIF, nejpozději šest 
měsíců po skončení finančního období.

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující. 
Prováděcí opatření úrovně 2 by navíc měla být úměrná a neměla by subjekty zbytečně 
penalizovat, pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody.
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Pozměňovací návrh 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě, 
kdy jsou od třetích osob požadovány 
údaje, jako je audit jakýchkoli 
podkladových investic AIF, nejpozději šest 
měsíců po skončení finančního období.

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující.

Pozměňovací návrh 1032
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období nebo v případě, 
kdy jsou od třetích osob požadovány 
informace, jako je audit jakýchkoli 
podkladových investic AIF, nejpozději šest 
měsíců po skončení finančního období.
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Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující. 
Prováděcí opatření úrovně 2 by navíc měla být úměrná a neměla by subjekty zbytečně 
penalizovat, pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody. 

Pozměňovací návrh 1033
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

1. Správce AIF, za každý jím spravovaný 
AIF, a AIF zpřístupní výroční zprávu za 
každé účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 dané  
směrnice.

Pozměňovací návrh 1034
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zpřístupní za každý jím 
spravovaný AIF výroční zprávu za každé 
účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 

1. Správce AIF, za každý jím spravovaný 
AIF, a AIF zpřístupní výroční zprávu za 
každé účetní období. Výroční zpráva je 
zpřístupněna investorům a příslušným 
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orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

orgánům nejpozději čtyři měsíce po 
skončení účetního období.

Or. en

Odůvodnění

 Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 dané směrnice.

Pozměňovací návrh 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informace uvedené v článku 20 v 
míře, do jaké byly změněny v průběhu 
účetního období, ke kterému se zpráva 
vztahuje.  

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výši odměny, s rozdělením na stálé a 
proměnlivé složky, vyplacenou systémově 
důležitým správcem AIF a případně 
jakýmkoli AIF spravovaným tímto 
správcem vyššímu vedení a dalším 
zaměstnancům, kteří mají podstatný 
dopad na vystavení firmy rizikům.   

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli otázka odměňování může být napadena, jestliže by obnášela zveřejnění odměn, 
příslušné orgány by se měly zabývat pouze údaji o odměňování patřičných zaměstnanců 
systémově důležitými správci AIF, aby mohly dohlížet na provádění norem Rady pro finanční 
stabilitu a dodržování zásad Komise. Srovnatelné politiky odměňování by neprospěly 
investorům do AIF v případě, že nemá právo na vrácení získaných částek. 

Pozměňovací návrh 1037
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výši odměny, s rozdělením na stálé a 
proměnlivé složky, vyplacenou systémově 
důležitým správcem AIF a případně 
jakýmkoli AIF spravovaným tímto 
správcem vyššímu vedení a dalším 
zaměstnancům, kteří mají podstatný 
dopad na vystavení firmy rizikům.   

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by se měly zabývat pouze údaji o odměňování patřičných zaměstnanců 
systémově důležitými správci AIF, aby mohly dohlížet na provádění norem Rady pro finanční 
stabilitu. Požadavek, aby všichni správcové AIF podávali o těchto údajích zprávu, je 
zbytečný, neúměrný a zatěžuje příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 1038
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výši odměny, s rozdělením na stálé a 
proměnlivé složky, vyplacenou systémově 
důležitým správcem AIF a případně 
jakýmkoli AIF spravovaným tímto 
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správcem vyššímu vedení a dalším 
zaměstnancům, kteří mají podstatný 
dopad na vystavení firmy rizikům.   

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou podrobeny auditu, který provádí jedna 
nebo více osob zákonem oprávněných 
k provádění auditu v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou vypracovány v souladu s účetními 
normami nebo zásadami požadovanými 
podle platných pravidel pro AIF nebo 
podle zakládacích či zřizovacích 
dokumentů a jsou podrobeny auditu, který 
provádí jedna nebo více osob zákonem 
oprávněných k provádění auditu v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě. 

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující. 
Prováděcí opatření úrovně 2 by navíc měla být úměrná a neměla by subjekty zbytečně 
penalizovat, pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody. 
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Pozměňovací návrh 1040
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou podrobeny auditu, který provádí jedna 
nebo více osob zákonem oprávněných 
k provádění auditu v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou vypracovány v souladu s účetními 
normami nebo zásadami požadovanými 
podle platných pravidel pro AIF nebo 
podle zakládacích či zřizovacích 
dokumentů a jsou podrobeny auditu, který 
provádí jedna nebo více osob zákonem 
oprávněných k provádění auditu v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou podrobeny auditu, který provádí jedna 
nebo více osob zákonem oprávněných 
k provádění auditu v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou vypracovány v souladu s účetními 
normami nebo zásadami požadovanými 
podle platných pravidel pro AIF nebo 
podle zakládacích či zřizovacích 
dokumentů a jsou podrobeny auditu, který 
provádí jedna nebo více osob zákonem 
oprávněných k provádění auditu v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
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84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou podrobeny auditu, který provádí jedna 
nebo více osob zákonem oprávněných 
k provádění auditu v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

3. Účetní údaje uvedené ve výroční zprávě 
jsou vypracovány v souladu s účetními 
normami nebo zásadami požadovanými 
podle platných pravidel pro AIF nebo 
podle zakládacích či zřizovacích 
dokumentů a jsou podrobeny auditu, který 
provádí jedna nebo více osob zákonem 
oprávněných k provádění auditu v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o 
povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, o 
změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 
84/253/EHS. Zpráva auditora včetně 
případných výhrad se v plném znění 
přetiskuje ve výroční zprávě.

Or. en

Odůvodnění

Výše uvedená formulace poskytuje přesnější definici požadavků pro audit.



AM\805040CS.doc 37/109 PE439.133v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1043
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty
jsou upraveny podle druhů AIF nebo 
správců AIF, na které se vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 dané směrnice.

Pozměňovací návrh 1044
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty
jsou upraveny podle druhů AIF nebo 
správců AIF, na které se vztahují.

Or. en

Odůvodnění

 Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 dané směrnice.
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Pozměňovací návrh 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny
podle druhů správců AIF, na které se 
vztahují, a druhů AIF, kterých se zpráva 
týká, se zohledněním různé velikosti, 
zdrojů, složitosti, povahy, investic, 
investičních strategií a metod, struktur a 
investorů jednotlivých druhů správců AIF 
a AIF, které spravují.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1046
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny
podle druhů správců AIF, na které se 
vztahují, a druhů AIF, kterých se zpráva 
týká, se zohledněním různé velikosti, 
zdrojů, složitosti, povahy, investic,
investičních strategií a metod, struktur a 
investorů jednotlivých druhů správců AIF 
a AIF, které spravují.
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Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření úrovně 2 by měla být úměrná a neměla by subjekty zbytečně  penalizovat, 
pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody.

Pozměňovací návrh 1047
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny
podle druhů správců AIF, na které se 
vztahují, a druhů AIF, kterých se zpráva 
týká, se zohledněním různé velikosti, 
zdrojů, složitosti, povahy, investic, 
investičních strategií a metod, struktur a 
investorů jednotlivých druhů správců AIF 
a AIF, které spravují.

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující. 
Prováděcí opatření úrovně 2 by navíc měla být úměrná a neměla by subjekty zbytečně 
penalizovat, pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody. 
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Pozměňovací návrh 1048
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny
podle druhů správců AIF, na které se 
vztahují, a druhů AIF, na něž se zpráva 
vztahuje, se zohledněním různé velikosti, 
zdrojů, složitosti, povahy, investic, 
investičních strategií a metod, struktur a 
investorů jednotlivých druhů správců AIF 
a AIF, které spravují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1049
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimž 
se podrobněji stanoví obsah a forma 
výroční zprávy. Tato opatření jsou 
upravena podle druhů správců AIF, na 
které se vztahují.

4. Komise může v souladu s články 49a, 
49b a 49c přijmout akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
obsah a forma výroční zprávy. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

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

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

Pozměňovací návrh 1050
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zpřístupní 
neprofesionálním investorům AIF před 
investováním do AIF následující 
informace, jakož i jejich případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Profesionální investoři jsou považováni za „profesionální“ podle přílohy II směrnice MiFID. 
Kromě toho mají vyhraněný názor na údaje, které k uskutečnění svých investic potřebují. 
Požadavky v souvislosti s údaji upravené pro potřeby drobných investorů není očividně třeba 
uplatňovat i na profesionální investory. Co se týče veřejného šíření údajů, mají správci AIF 
povinnost „zpřístupnit“ důležité informace. 

Pozměňovací návrh 1051
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby investorům AIF 
byly před investováním do AIF 
zpřístupněny následující informace, jakož i 
jejich případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad se směrnicí SKIPCP a MiFID. 



PE439.133v01-00 42/109 AM\805040CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1052
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. AIF a správce AIF zajistí, aby investoři 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění politiky odměňování AIF má zásadní význam pro lepší transparentnost. Viz rovněž 
článek 10 a (nový) v pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 1053
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. AIF a správce AIF zajistí, aby investoři 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění politiky odměňování AIF má zásadní význam pro lepší transparentnost. Viz rovněž 
článek 10 a (nový) v pozměněném znění.
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Pozměňovací návrh 1054
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby, pokud je tento 
požadavek uplatnitelný na příslušné AIF,
investoři AIF obdrželi před investováním 
do AIF následující informace, jakož i jejich 
případné změny: 

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1055
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby, pokud je tento 
požadavek uplatnitelný na příslušné AIF,
investoři AIF obdrželi před investováním 
do AIF následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.
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Pozměňovací návrh 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby, pokud je tento 
požadavek uplatnitelný na příslušné AIF,
investoři AIF obdrželi před investováním 
do AIF následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

1. Správce AIF zajistí, aby, pokud je tento 
požadavek uplatnitelný na příslušné AIF,
investoři AIF obdrželi před investováním 
do AIF následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1058
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 

Správce AIF zajistí, aby investoři AIF 
obdrželi před investováním do AIF 
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následující informace, jakož i jejich 
případné změny:

následující informace, jakož i jejich 
případné podstatné změny:

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla zaměřit na systémové riziko, přičemž pákový efekt je pouze jednou z jeho 
složek. Riziko pákového efektu by mělo být hodnoceno pouze v kombinaci se strategií 
podkladových investic, procesy řízení rizik a s mírou, do jaké jsou rizikové investice fondu 
účinně jištěny.

Pozměňovací návrh 1059
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, maximální úrovně pákového 
efektu, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody a celkové výše 
pákového efektu, a to pravidelně; 

Or. en

Odůvodnění

Informace o pákovém efektu by měly být poněkud podrobnější.
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Pozměňovací návrh 1060
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, opatření pro opětovné 
použití aktiv a pro jejich převod a 
případně opatření pro úschovu, 
případných platných omezení pro 
investování, okolností, za nichž může AIF 
využívat pákový efekt, povolených typů 
pákového efektu a jeho zdrojů, jakož i 
souvisejících rizik a omezení využití této 
metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik a případných platných 
omezení pro investování; okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody, při 
zohlednění strategie podkladových 
investic AIF a procesů řízení rizik;

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice by se měla zaměřit na systémové riziko, přičemž pákový efekt je pouze jednou z jeho 
složek. Riziko pákového efektu by mělo být hodnoceno pouze v kombinaci se strategií 
podkladových investic, procesy řízení rizik a s mírou, do jaké jsou rizikové investice fondu 
účinně jištěny.

Pozměňovací návrh 1062
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
druhu aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;

Or. en

Odůvodnění

Z praktického hlediska je lepší popsat druh aktiv, do nichž může AIF investovat, než 
specifická aktiva. Požadavek, aby správci AIF uvedli všechna aktiva, do nichž smí AIF 
investovat, by byl příliš omezující.
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Pozměňovací návrh 1063
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody;

Or. en

Odůvodnění

Není uskutečnitelné zveřejnit „všechna“ aktiva, do nichž smí AIF investovat.

Pozměňovací návrh 1064
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem navržených pozměňovacích návrhů je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 
zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1066
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF investovat, 
postupů, které může používat, všech 
souvisejících rizik, případných platných 
omezení pro investování, okolností, za 
nichž může AIF využívat pákový efekt, 
povolených typů pákového efektu a jeho 

a) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech druhů aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
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zdrojů, jakož i souvisejících rizik a 
omezení využití této metody; 

efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody; 

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1067
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis právních důsledků smluvního 
vztahu uzavřeného za účelem investice, 
včetně informace o soudní příslušnosti, 
rozhodném právu a existenci či 
neexistenci právních nástrojů 
upravujících uznání a výkon soudních 
rozhodnutí na území, kde má fond 
domicil;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s navrhovanými změnami.

Pozměňovací návrh 1068
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele,
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání;

d) totožnost auditora a jiných subjektů, 
které AIF poskytují služby, a popis jejich 
povinností, jakož i práv investorů v případě 
selhání;
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s dalšími navrhovanými změnami.

Pozměňovací návrh 1069
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání; 

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora, případně hlavního makléře a 
jiných subjektů, které AIF poskytují 
služby, a popis jejich povinností, jakož i 
práv investorů v případě selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 1070
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání; 

d) případně totožnost současného nebo 
navrženého depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných současných nebo 
navržených nezbytných či důležitých 
subjektů, které AIF poskytují služby, a 
popis jejich povinností, jakož i práv 
investorů v případě selhání; 

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.



PE439.133v01-00 52/109 AM\805040CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1071
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání; 

d) případně totožnost současného nebo 
navrženého depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných současných nebo 
navržených nezbytných či důležitých 
subjektů, které AIF poskytují služby, a 
popis jejich povinností, jakož i práv 
investorů v případě selhání;

Or. en

Odůvodnění

Lépe zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání; 

d) případně totožnost současného nebo 
navrženého depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných současných nebo 
navržených nezbytných či důležitých 
subjektů, které AIF poskytují služby, a 
popis jejich povinností, jakož i práv 
investorů v případě selhání;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.
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Pozměňovací návrh 1073
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných subjektů, které AIF 
poskytují služby, a popis jejich povinností, 
jakož i práv investorů v případě selhání; 

d) případně totožnost současného nebo 
navrženého depozitáře, oceňovatele, 
auditora a jiných současných nebo 
navržených nezbytných či důležitých 
subjektů, které AIF poskytují služby, a 
popis jejich povinností, jakož i práv 
investorů v případě selhání; 

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1074
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem nezbytné nebo důležité správy a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem nezbytné nebo důležité správy a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1076
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře,
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena, včetně pověřených uschovatelů 
AIF a hlavních makléřů; popis jejich 
úkolů a povinností a popis přetrvávajících 
rizik, kterým by investoři mohli být 
vystaveni za výjimečných okolností 
souvisejících s nepředvídatelnými 
událostmi, jež depozitář ani správce AIF 
nedokáže ovlivnit;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 1077
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy či oceňováním nebo 
úkolů depozitáře a totožnost třetí osoby, jež 
byla výkonem nebo úkolem pověřena;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s dalšími navrhovanými změnami.

Pozměňovací návrh 1078
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem nezbytné nebo důležité správy a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 
pověřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem správy nebo úkolů depozitáře a 
totožnost třetí osoby, jež byla výkonem 

e) popis případného pověření třetí osoby 
výkonem nezbytné nebo důležité správy 
nebo úkolů depozitáře a totožnost třetí 
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pověřena; osoby, jež byla výkonem pověřena;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1080
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis řízení likvidního rizika AIF včetně 
práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

g) pokud má AIF uplatnitelná práva na 
vyplacení, popis řízení likvidního rizika 
AIF včetně práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

Or. en

Odůvodnění

Zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis řízení likvidního rizika AIF včetně 
práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

g) pokud má AIF uplatnitelná práva na 
vyplacení, popis řízení likvidního rizika 
AIF včetně práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.

Pozměňovací návrh 1082
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis řízení likvidního rizika AIF včetně 
práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

g) pokud má AIF uplatnitelná práva na 
vyplacení, popis řízení likvidního rizika 
AIF včetně práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrženého pozměňovacího návrhu je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů 
AIF.
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Pozměňovací návrh 1083
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis řízení likvidního rizika AIF včetně 
práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

g) pokud má AIF uplatnitelná práva na 
vyplacení, popis řízení likvidního rizika 
AIF včetně práv na vyplacení za běžných a 
mimořádných okolností, stávajících 
ujednání s investory o vyplácení a popis 
toho, jak správce AIF zajišťuje korektní 
zacházení s investory;

Or. en

Odůvodnění

Lépe zohledňuje zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše; 

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1085
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše; 

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři; 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit specifické rysy různých druhů AIF.Pozměňovací návrh 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše; 

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše a případně také 
popis poplatků, výdajů a nákladů 
uhrazených během uplynulých dvanácti 
měsíců; 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k daným rizikům musí být informace poskytované investorům kompletní. Klíčovým 
prvkem pro rozhodnutí o investicích jsou především informace o dosavadních výsledcích AIF, 
ale také správců AIF. Tyto informace jsou až příliš často neúplné či nesprávné. K přijetí 
správného rozhodnutí jsou rovněž nezbytné informace o skutečně uhrazených poplatcích a o 
zdrojích finančních prostředků. Informace o rizikovém profilu AIF poskytované každý měsíc 
investorům také pomůžou při řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 1087
Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše; 

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše či sazby;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že správcové AIF obvykle účtují poplatky za výkon na základě posouzení 
hodnoty akcií a podílových jednotek AIF během daného období, není možné, aby stanovili 
maximální „výši“ poplatků. Tento pozměňovací návrh je potřebný proto, aby bylo umožněno 
náležité zveřejňování informací způsobem, který se bude řídit tržními postupy.

Pozměňovací návrh 1088
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše; 

h) popis všech poplatků, výdajů a nákladů, 
které přímo či nepřímo hradí investoři, a 
jejich maximální výše či sazby;

Or. en

Odůvodnění

Mnoho správců AIF účtuje poplatky či jejich ekvivalent pomocí posouzení hodnoty akcií či 
podílových jednotek AIF během daného období. Není tedy možné stanovit maximální „výši“ 
těchto poplatků, neboť by to vyžadovalo, aby byli správcové AIF schopni vidět do 
budoucnosti. Tento pozměňovací návrh je tedy potřebný proto, aby bylo umožněno náležité 
zveřejňování informací způsobem, který se bude řídit tržními postupy.
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Pozměňovací návrh 1089
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) popis všech zvláštních výhod nebo práva
na zvláštní výhody;

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska zachování důvěrnosti není vhodné zveřejnit jméno konkrétního klienta, kterému se 
dostává zvláštních výhod.

Pozměňovací návrh 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) kdykoli investor získá zvláštní výhody 
nebo právo na zvláštní výhody, popis 
těchto zvláštních výhod a informaci o tom, 
zda mezi správcem AIF a tímto 
investorem existuje nějaké spojení;

Or. en

Odůvodnění

Cílem navržených pozměňovacích návrhů je lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1091
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) kdykoli investor získá zvláštní výhody 
nebo právo na zvláštní výhody, popis 
těchto zvláštních výhod a informaci o 
tom, zda mezi správcem AIF a tímto 
investorem existuje nějaké spojení; 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit zvláštnosti různých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1092
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod a 
informaci o tom, zda mezi správcem AIF 
a tímto investorem existuje nějaké spojení; 

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1093
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) kdykoli investor získá zvláštní výhody 
nebo právo na zvláštní výhody, popis 
těchto zvláštních výhod; 

Or. en

Odůvodnění

Osobní údaje by měly být chráněny, a proto je dostačující informovat ostatní investory o 
všech zvláštních výhodách a o jejich typu.

Pozměňovací návrh 1094
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) totožnost investora, kdykoli získá 
zvláštní výhody nebo právo na zvláštní 
výhody, a popis těchto zvláštních výhod; 

i) kdykoli investor získá zvláštní výhody 
nebo právo na zvláštní výhody, popis 
těchto zvláštních výhod;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zveřejnit informace o totožnosti investorů pravděpodobně porušuje zásady 
směrnice EU o ochraně údajů a článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, neboť ji 
lze považovat za nepřiměřeně nediskrétní požadavek. Požadované ochrany investorů lze 
dosáhnout i bez odhalení totožnosti jednotlivých investorů.
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Pozměňovací návrh 1095
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poslední výroční zprávu. j) poslední výroční zprávu, pokud taková 
zpráva ve spojení s AIF existuje.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit zvláštnosti různých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1096
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poslední výroční zprávu. j) poslední výroční zprávu, pokud taková 
zpráva ve spojení s AIF existuje.

Or. en

Odůvodnění

Pro nově zřízené fondy nebudou výroční zprávy existovat.

Pozměňovací návrh 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poslední výroční zprávu. j) poslední výroční zprávu, pokud taková 
zpráva ve spojení s AIF existuje.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1098
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poslední výroční zprávu. j) poslední výroční zprávu, pokud taková 
zpráva ve spojení s AIF existuje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1099
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. – j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) politiku odměňování správců AIF;

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění politiky odměňování správců AIF je nezbytné pro zajištění lepší transparentnosti. 
Viz také článek 10 a (nový) v pozměněném znění.
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Pozměňovací návrh 1100
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. – j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) politiku odměňování správců AIF;

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění politiky odměňování správců AIF je nezbytné pro zajištění lepší transparentnosti. 
Viz také článek 10 a (nový) v pozměněném znění.

Pozměňovací návrh 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) popis dosavadních výsledků AIF od 
jeho založení až po nejnovější posouzení;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k daným rizikům musí být informace poskytované investorům kompletní. Klíčovým 
prvkem pro rozhodnutí o investicích jsou především informace o dosavadních výsledcích AIF, 
ale také správců AIF. Tyto informace jsou až příliš často neúplné či nesprávné. K přijetí 
správného rozhodnutí jsou rovněž nezbytné informace o skutečně uhrazených poplatcích a o 
zdrojích finančních prostředků. Informace o rizikovém profilu AIF poskytované každý měsíc 
investorům také pomůžou při řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 1102
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) informace o vzájemném vztahu 
použitého investičního přístupu a 
tradičních investičních strategií (jako 
např. akcií či obligací).

Or. en

Odůvodnění

Investor by měl být co nejlépe informován o možnostech a rizicích, včetně vzájemného vztahu 
dané strategie a jiných forem investování.

Pozměňovací návrh 1103
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jd) jakékoli úpravy systému odpovědnosti 
uvedené v čl. 17 odst. 5, které budou 
výsledkem smluvního ujednání mezi 
správcem AIF a depozitářem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k daným rizikům musí být informace poskytované investorům kompletní. Klíčovým 
prvkem pro rozhodnutí o investicích jsou především informace o dosavadních výsledcích AIF, 
ale také správců AIF. Tyto informace jsou až příliš často neúplné či nesprávné. K přijetí 
správného rozhodnutí jsou rovněž nezbytné informace o skutečně uhrazených poplatcích a o 
zdrojích finančních prostředků. Informace o rizikovém profilu AIF poskytované každý měsíc 
investorům také pomůžou při řízení rizik.

Pozměňovací návrh 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jf) informace o dosavadních výsledcích 
AIF spravovaných správci AIF, včetně 
údajů o výkonnosti pokračujících a 
zrušených AIF, a je-li správce AIF 
právnická osoba, informace o zákonných 
zástupcích, ředitelích a hlavních 
zaměstnancích správce AIF;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k daným rizikům musí být informace poskytované investorům kompletní. Klíčovým 
prvkem pro rozhodnutí o investicích jsou především informace o dosavadních výsledcích AIF, 
ale také správců AIF. Tyto informace jsou až příliš často neúplné či nesprávné. K přijetí 
správného rozhodnutí jsou rovněž nezbytné informace o skutečně uhrazených poplatcích a o 
zdrojích finančních prostředků. Informace o rizikovém profilu AIF poskytované každý měsíc 
investorům také pomůžou při řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. j g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jg) podrobný popis zdroje, splatnosti a 
výše fondů zřízených AIF, včetně podílu, 
kterým přímo či nepřímo přispěl správce 
AIF, který daný AIF spravuje, jeho 
zástupci, ředitelé a zaměstnanci;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k daným rizikům musí být informace poskytované investorům kompletní. Klíčovým 
prvkem pro rozhodnutí o investicích jsou především informace o dosavadních výsledcích AIF, 
ale také správců AIF. Tyto informace jsou až příliš často neúplné či nesprávné. K přijetí 
správného rozhodnutí jsou rovněž nezbytné informace o skutečně uhrazených poplatcích a o 
zdrojích finančních prostředků. Informace o rizikovém profilu AIF poskytované každý měsíc 
investorům také pomůžou při řízení rizik.

Pozměňovací návrh 1107
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje a na nějž se vztahují 
práva na vyplacení: 

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1108
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje a na nějž se vztahují 
práva na vyplacení: 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit specifických rysů různých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1109
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje a na nějž se vztahují 
práva na vyplacení:

Or. en

Odůvodnění

Pokud se na fond nevztahují práva na vyplacení, nemělo by být nutné zvlášť zveřejňovat 
informace o nelikvidních aktivech či likviditě.
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Pozměňovací návrh 1110
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje a jenž umožňuje 
vyplacení vložených prostředků na přání 
investorů: 

Or. en

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy fondů (a soukromé kapitálové fondy) investují do nelikvidních 
investic a neudělují investorům práva na vyplacení. Nemají-li investoři právo na vyplacení, 
nemělo by být nutné poskytovat pravidelně informace o nelikvidních aktivech či likviditě.

Pozměňovací návrh 1111
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně 
neprofesionálním investorům poskytuje 
následující informace za každý AIF, který 
spravuje: 

Or. en

Odůvodnění

Profesionální investoři jsou považováni za „profesionální“ podle přílohy II směrnice MiFID. 
Kromě toho mají vyhraněný názor na údaje, které k uskutečnění svých investic potřebují. 
Požadavky v souvislosti s údaji upravené pro potřeby drobných investorů není očividně třeba 
uplatňovat i na profesionální investory. Co se týče veřejného šíření údajů, mají správci AIF 
povinnost „zpřístupnit“ důležité informace.
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Pozměňovací návrh 1112
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. AIF a správce AIF pravidelně 
investorům, příjemcům, jejich zástupcům 
a jim přiděleným analytikům poskytuje 
následující informace za každý AIF, který 
spravuje:

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy nesou mimořádnou odpovědnost za starobní pojištění. Pro případy, kdy by 
mohly investovat do AIF, je tedy nutné zavést zvláštní požadavky na poskytování informací ze 
strany AIF. Primární investoři, tj. příjemci starobního pojištění, by měli obdržet všechny 
podstatné informace, aby mohli dohlížet na své zmocněnce, a tím i na svůj penzijní fond.

Pozměňovací návrh 1113
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. AIF a správce AIF pravidelně 
investorům, příjemcům, jejich zástupcům 
a jim přiděleným analytikům poskytují
následující informace za každý AIF, který 
spravují:

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy nesou mimořádnou odpovědnost za starobní pojištění. Pro případy, kdy by 
mohly investovat do AIF, je tedy nutné zavést zvláštní požadavky na poskytování informací ze 
strany AIF. Primární investoři, tj. příjemci starobního pojištění, by měli obdržet všechny 
podstatné informace, aby mohli dohlížet na své zmocněnce, a tím i na svůj penzijní fond.
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Pozměňovací návrh 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně investorům 
poskytuje následující informace za každý 
AIF, který spravuje:

2. Správce AIF investorům poskytuje 
následující informace za každý AIF, který 
spravuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) procentní podíl aktiv AIF, která 
podléhají zvláštním opatřením v důsledku
jejich nelikvidnosti;

a) procentní podíl aktiv AIF, která 
podléhají zvláštním opatřením v důsledku 
jejich nelikvidnosti, a to pravidelně;

b) jakákoli nová opatření k řízení likvidity 
AIF;

b) jakákoli nová opatření k řízení likvidity 
AIF, a to pravidelně;

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) současný rizikový profil AIF a systémy 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá.

c) současný rizikový profil AIF, včetně 
míry použitého pákového efektu, a 
systémy řízení rizik, které správce AIF k 
řízení uvedených rizik používá, a to 
pravidelně, alespoň však jednou za měsíc, 
s výjimkou případů, kdy se tyto informace 
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od posledního zveřejnění nezměnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) významné změny v organizaci 
úschovy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1118
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) procentní podíl aktiv AIF, která 
případně podléhají opětovnému použití či 
převodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1119
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF zveřejní u AIF vhodných pro 
penzijní fondy informace o rizicích, která 
jsou této skupině aktiv vlastní. 
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Komise v této souvislosti stanoví další 
požadavky na poskytování informací.

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy nesou mimořádnou odpovědnost za starobní pojištění. Pro případy, kdy by 
mohly investovat do AIF, je tedy nutné zavést zvláštní požadavky na poskytování informací ze 
strany AIF. Primární investoři, tj. příjemci starobního pojištění, by měli obdržet všechny 
podstatné informace, aby mohli dohlížet na své zmocněnce, a tím i na svůj penzijní fond.

Pozměňovací návrh 1120
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF zveřejní u AIF vhodných pro 
penzijní fondy informace o rizicích, která 
jsou této skupině aktiv vlastní. 
Komise v této souvislosti stanoví další 
požadavky na poskytování informací.

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy nesou mimořádnou odpovědnost za starobní pojištění. Pro případy, kdy by 
mohly investovat do AIF, je tedy nutné zavést zvláštní požadavky na poskytování informací ze 
strany AIF. Primární investoři, tj. příjemci starobního pojištění, by měli obdržet všechny 
podstatné informace, aby mohli dohlížet na své zmocněnce, a tím i na svůj penzijní fond.

Pozměňovací návrh 1121
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 3. Komise může v souladu s články 49a, 
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se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

49b a 49c prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci stanovit opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnost správce AIF a četnost 
poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují.

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 1122
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost AIF a správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených 
v odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny
podle druhů AIF a správců AIF, na které 
se vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.
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Pozměňovací návrh 1123
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost AIF a správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených 
v odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny
podle druhů AIF a správců AIF, na které 
se vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Na AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1124
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují, a 
jsou úměrné se zohledněním mimo jiné 
různé velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů jednotlivých druhů 
správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe zohledňuje specifické rysy jednotlivých druhů AIF.
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Pozměňovací návrh 1125
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují, a 
jsou úměrné se zohledněním mimo jiné 
různé velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů jednotlivých druhů 
správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1126
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují, a 
jsou úměrné se zohledněním mimo jiné 
různé velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů jednotlivých druhů 



AM\805040CS.doc 79/109 PE439.133v01-00

CS

správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zohlednit zvláštnosti různých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1127
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 
informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost správce AIF a 
četnost poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují, a 
jsou úměrné se zohledněním mimo jiné 
různé velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů jednotlivých druhů 
správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožní, aby směrnice lépe zohlednila specifické rysy jednotlivých 
druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační povinnost 
správce AIF a četnost poskytování 

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, jimiž se podrobněji stanoví 
informační povinnost správce AIF a 
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informací uvedených v odstavci 2. Tato 
opatření jsou upravena podle druhů 
správců AIF, na které se vztahují.

četnost poskytování informací uvedených v 
odstavci 2. Tyto akty jsou upraveny podle 
druhů správců AIF, na které se vztahují, a 
jsou úměrné se zohledněním mimo jiné 
různé velikosti, zdrojů, složitosti, povahy, 
investic, investičních strategií a technik, 
struktur a investorů jednotlivých druhů 
správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření úrovně 2 by měla být úměrná a neměla by zbytečně subjekty penalizovat, 
pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody.

Pozměňovací návrh 1129
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tento článek se nevztahuje na 
průmyslové holdingové společnosti, s 
jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud jsou 
akcionáři svých dceřiných společností 
nebo přidružených společností za účelem 
provádění průmyslové obchodní strategie, 
a není-li hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společnosti tvorba zisku pro 
jejich investory prostřednictvím prodeje 
během plánovaného časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 19–20 jsou pro tento typ společností nepodstatná či nevhodná. Na 
kótované průmyslové holdingové společnosti se již vztahují stávající právní předpisy EU o 
transparentnosti a zveřejňování informací stanovené ve směrnicích o prospektu a o 
transparentnosti a také vnitrostátní předpisy a pravidla pro kótování. Tím je zajištěno, že tyto 
společnosti již příslušné informace poskytují. Není možné, aby společnost, s jejímiž akciemi se 
obchoduje na veřejném trhu, poskytovala investorům informace požadované v článku 20 
předtím, než do společnosti investují.
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Pozměňovací návrh 1130

Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF pravidelně podává zprávy 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu o hlavních trzích a 
nástrojích, s nimiž obchoduje jménem
AIF, které spravuje.

1. AIF a správce AIF pravidelně podávají
zprávy příslušným orgánům svého 
domovského členského státu o hlavních 
trzích a nástrojích, s nimiž obchodují, a to 
pro každý AIF, který spravují.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1131
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF pravidelně podává zprávy 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu o hlavních trzích a 
nástrojích, s nimiž obchoduje jménem
AIF, které spravuje.

1. AIF a správce AIF pravidelně podávají
zprávy příslušným orgánům svého 
domovského členského státu o hlavních 
trzích a nástrojích, s nimiž obchodují, a to 
pro každý AIF, který spravují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1132
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

AIF a správce AIF poskytují za každý jimi 
spravovaný AIF souhrnné informace o 
hlavních nástrojích, s nimiž obchoduje, o 
trzích, jichž je členem nebo na nichž 
aktivně obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1133
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

AIF a správce AIF poskytují za každý jimi 
spravovaný AIF souhrnné informace o 
hlavních nástrojích, s nimiž obchoduje, o 
trzích, jichž je členem nebo na nichž 
aktivně obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje informace o hlavních nástrojích, 
s nimiž obchoduje, o trzích, jichž je členem 
nebo na nichž aktivně obchoduje, a o 
hlavních investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších soustředěních rizik za 
každý jím spravovaný AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních obchodních 
investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších výsledných 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Or. en

Odůvodnění

Správci soukromých kapitálových AIF se nevěnují obchodu s cennými papíry, ale 
dlouhodobému investování do malého množství nelikvidních investic, jejichž doba držení je 
obvykle 3–7 let.
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Pozměňovací návrh 1136
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních obchodních
investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších výsledných
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl příslušnému orgánu jednou ročně předkládat zprávu za každý jím 
spravovaný fond a každé čtvrtletí rovněž seznam spravovaných fondů. Ostatní požadavky 
uvedené v článku 21 jsou oprávněné pouze pro fondy (v případě 21.1), s nimiž se pravidelně 
obchoduje na veřejných trzích, a pro fondy s právy na vyplacení (v případě 21.2). Není však 
vhodné tyto požadavky uplatňovat na fondy, které investují pouze do nekotovaných cenných 
papírů či do uzavřených fondů.

Pozměňovací návrh 1137
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních obchodních
investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších výsledných
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Or. en
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Odůvodnění

Správci soukromých kapitálových AIF se nevěnují obchodu s cennými papíry, ale 
dlouhodobému investování do malého množství nelikvidních investic, jejichž doba držení je 
obvykle 3–7 let, a proto by se tato ustanovení na soukromé kapitálové fondy neměla 
vztahovat. Zavedení nepodstatných požadavků na podávání zpráv povede pouze ke zbytečným 
nákladům správců AIF a příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních obchodních
investicích nesoucích riziko a 
nejvýznamnějších výsledných
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje a na nějž se 
vztahují práva na vyplacení:

Or. en



PE439.133v01-00 86/109 AM\805040CS.doc

CS

Odůvodnění

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je lepší zohlednění specifických rysů různých 
druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1140
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje a na nějž se 
vztahují práva na vyplacení:

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl příslušnému orgánu jednou ročně předkládat zprávu za každý jím 
spravovaný fond a každé čtvrtletí rovněž seznam spravovaných fondů. Ostatní požadavky 
uvedené v článku 21 jsou oprávněné pouze pro fondy (v případě 21.1), s nimiž se pravidelně 
obchoduje na veřejných trzích, a pro fondy s právy na vyplacení (v případě 21.2). Není však 
vhodné tyto požadavky uplatňovat na fondy, které investují pouze do nekotovaných cenných 
papírů či do uzavřených fondů.

Pozměňovací návrh 1141
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje a na nějž se 
vztahují práva na vyplacení:

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení se nepoužije na soukromé kapitálové AIF, neboť jsou to nelikvidní nástroje, 
které spíše investují do specifické kategorie nelikvidní skupiny aktiv, než aby svůj profil či 
potřeby likvidity změnily tak, že budou vyžadovat pravidelné poskytování informací. Pokud by 
se toto ustanovení uplatnilo na správce soukromých kapitálových AIF, kteří nemají práva na 
vyplacení, vedlo by to pouze ke zbytečným nákladům správců AIF a příslušných orgánů. Proto 
je třeba toto ustanovení změnit tak, aby se uplatnilo pouze v relevantních případech.

Pozměňovací návrh 1142
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje a na nějž se 
vztahují práva na vyplacení:

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF bude povinen poskytovat 
informace uvedené v bodech a), b) a c), 
pouze ve spojení s AIF, které umožňují 
vyplacení vložených prostředků na přání 
investorů. Správce AIF pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu následující 
informace za každý AIF, který spravuje:

Or. en
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Odůvodnění

Nemají-li investoři právo na vyplacení, nemělo by být nutné pravidelně poskytovat informace 
o nelikvidních aktivech či likviditě.

Pozměňovací návrh 1144
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. AIF a správce AIF pravidelně poskytují
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravují:

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. AIF a správce AIF pravidelně poskytují
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravují:

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.
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Pozměňovací návrh 1146
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF na požádání poskytne 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

Or. en

Odůvodnění

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Pozměňovací návrh 1147
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující informace za 
každý AIF, který spravuje:

2. Správce AIF pravidelně poskytuje 
orgánu ESMA a příslušným orgánům 
svého domovského členského státu 
následující informace za každý AIF, který 
spravuje:

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl být hlavním dohlížitelem, a proto by měl dostávat všechny zprávy a 
relevantní informace.
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Pozměňovací návrh 1148
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) popis investiční strategie a cílů AIF, 
všech aktiv, do nichž může AIF 
investovat, postupů, které může používat, 
všech souvisejících rizik, případných 
platných omezení pro investování, 
okolností, za nichž může AIF využívat 
pákový efekt, povolených typů pákového 
efektu a jeho zdrojů, jakož i souvisejících 
rizik a omezení využití této metody;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
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AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1150
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá; 

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik k řízení uvedených rizik; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá; 

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik k řízení uvedených rizik; 

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.
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Pozměňovací návrh 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) současný rizikový profil AIF a nástroje 
řízení rizik, které správce AIF k řízení 
uvedených rizik používá; 

c) současný rizikový profil AIF, včetně
míry použitého pákového efektu, a 
nástroje řízení rizik, které správce AIF k 
řízení uvedených rizik používá; 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby měly příslušné orgány o AIF a správcích AIF celkovou představu.

Pozměňovací návrh 1153
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) celkovou míru pákového efektu, 
kterou každý jím spravovaný AIF využívá, 
rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech, 
a do jaké míry byla jejich aktiva v rámci 
využití pákového efektu znovu použita, 
včetně pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů, a pákový 
efekt získaný pro každý AIF, který 
spravuje;

Or. en



AM\805040CS.doc 93/109 PE439.133v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případné provádění krátkého prodeje 
během sledovaného období.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato otázka by měla být řešena prostřednictvím horizontálního opatření.

Pozměňovací návrh 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) strukturu poplatků a částek 
proplacených správci AIF;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby měly příslušné orgány o AIF a správcích AIF celkovou představu. Struktura 
poplatků je významným faktorem, který rozhoduje o riziku.

Pozměňovací návrh 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) seznam investorů;
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby měly příslušné orgány o AIF a správcích AIF celkovou představu. Seznam 
investorů pomůže posoudit, kteří investoři jsou vystaveni systémovému riziku.

Pozměňovací návrh 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) údaje o výkonnosti AIF, včetně 
ocenění aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby měly příslušné orgány o AIF a správcích AIF celkovou představu.

Pozměňovací návrh 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za mimořádných okolností a je-li to v 
zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému nebo podpoření 
dlouhodobého udržitelného růstu, mohou 
příslušné orgány domovského členského 
státu a Komise uložit dodatečné 
požadavky na podávání zpráv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1159
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány domovského členského 
státu předají souhrnné informace uvedené 
v odst. 1 písm. da) výboru ESRB a orgánu 
ESMA za použití jednotného formátu pro 
podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1160
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce AIF předkládá příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty za každý AIF, 
který spravuje:

3. AIF a správce AIF předkládají
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující dokumenty za 
každý AIF, který spravují:

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.
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Pozměňovací návrh 1161
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce AIF předkládá příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty za každý AIF, 
který spravuje:

3. AIF a správce AIF předkládají
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující dokumenty za 
každý AIF, který spravují:

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1162
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce AIF předkládá příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty za každý AIF, 
který spravuje:

3. Správce AIF předkládá orgánu ESMA a 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující dokumenty za 
každý AIF, který spravuje:

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl být hlavním dohlížitelem, a proto by měl dostávat všechny zprávy a 
relevantní informace.



AM\805040CS.doc 97/109 PE439.133v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1163
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu za každé účetní období, a 
to do čtyř měsíců po skončení příslušného 
období;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.

Pozměňovací návrh 1164
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu za každé účetní období, a 
to do čtyř měsíců po skončení příslušného 
období;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 21 odst. 2 aa (nový): V souladu s ustanovením čl. 20 odst. 1 a by příslušné orgány měly 
obdržet stejné informace jako investoři. Další ustanovení – viz odůvodnění pod názvem. Na 
AIF by se rovněž měly vztahovat články 19 až 30 směrnice.
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Pozměňovací návrh 1165
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období, nebo v případě, kdy 
jsou požadovány informace od třetí osoby 
(např. audit jakékoli podkladové investice 
AIF), nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období;

Or. en

Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující.

Pozměňovací návrh 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období, nebo v případě, kdy 
jsou požadovány informace od třetí osoby 
(např. audit jakékoli podkladové investice 
AIF), nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období;

Or. en
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Odůvodnění

Audit soukromých kapitálových fondů může vyžadovat, aby byl nejdříve uzavřen audit 
portfoliových společností, a je třeba, aby každá povinná lhůta podle této směrnice zohlednila 
čas, který je k této činnosti potřeba, a období, ve kterém tyto portfoliové společnosti musí 
předložit vlastní účty. Povinné čtyřměsíční období pro AIF by proto nebylo dostačující.

Pozměňovací návrh 1167
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období, nebo v případě, kdy 
jsou požadovány informace od třetí osoby 
(např. audit jakékoli podkladové investice 
AIF), nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období;

a) výroční zprávu každého jím 
spravovaného AIF za každé účetní období, 
a to do čtyř měsíců po skončení 
příslušného období, nebo v případě, kdy 
jsou požadovány informace od třetí osoby 
(např. audit jakékoli podkladové investice 
AIF), nejpozději šest měsíců po skončení 
účetního období;

Or. en
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Odůvodnění

AIF by měl příslušnému orgánu jednou ročně předkládat zprávu za každý jím spravovaný 
fond a každé čtvrtletí rovněž seznam spravovaných fondů. Ostatní požadavky uvedené v 
článku 21 jsou oprávněné pouze pro fondy (v případě 21.1), s nimiž se pravidelně obchoduje 
na veřejných trzích, a pro fondy s právy na vyplacení (v případě 21.2). Není však vhodné tyto 
požadavky uplatňovat na fondy, které investují pouze do nekotovaných cenných papírů či do 
uzavřených fondů.

Pozměňovací návrh 1169
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správce AIF spravující jeden nebo 
více AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt zpřístupní 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu informace o celkové míře 
pákového efektu, kterou každý jím 
spravovaný AIF využívá, a rozlišení podle 
toho, jakou část představuje pákový efekt 
z výpůjčky hotovosti nebo cenných papírů 
a pákový efekt spočívající ve finančních 
derivátech, a – pokud je to známo –, do 
jaké míry byla aktiva AIF v rámci využití 
pákového efektu znovu použita.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
výpůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s kompromisním návrhem švédského předsednictví. 
Požadavky na podávání zpráv orgánům (články 22+23+24) jsou nyní obsaženy v článku 21. 
Tento pozměňovací návrh zdůvodňuje a posiluje povinnost podávat zprávy příslušným 
orgánům.
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Pozměňovací návrh 1170
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správce AIF spravující jeden nebo 
více AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt zpřístupní 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu informace o celkové míře 
pákového efektu, kterou každý jím 
spravovaný AIF využívá, a rozlišení podle 
toho, jakou část představuje pákový efekt 
z výpůjčky hotovosti nebo cenných papírů 
a pákový efekt spočívající ve finančních 
derivátech, a – pokud je to známo –, do 
jaké míry byla aktiva AIF v rámci využití 
pákového efektu znovu použita.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
výpůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zveřejnění informací o systematicky a ve vysoké míře využívaném pákovém efektu.

Pozměňovací návrh 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Všechny příslušné orgány veřejnost 
pravidelně informují o celkových počtech 
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vyplývajících z informací, které obdržely v 
souladu odstavci 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění souhrnných informací pomůže investorům a veřejnosti obecně odhadnout 
skutečnou výkonnost AIF, která byla dosud ve většině případů nejasná, neboť v tomto odvětví 
bylo zavedenou praxí zveřejňovat pouze vybrané informace.

Pozměňovací návrh 1172
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Žádné ustanovení této směrnice 
nebrání správci AIF, aby příslušnému 
orgánu oznámil, že některé informace, 
které v souladu s touto směrnicí poskytl, 
jsou důvěrné nebo představují obchodní 
tajemství, aniž je tím dotčena možnost 
příslušného orgánu sdílet podle této 
směrnice informace s jinými příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Kromě ochrany osobních údajů by měly být chráněny i důvěrné informace a obchodní 
tajemství a neměly by být vyzrazeny jiným osobám než příslušným orgánům, aby pak 
společnosti, do nichž správci AIF investují, nebyly zaujaté.
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Pozměňovací návrh 1173
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy zajistí, aby měly 
příslušné orgány domovského členského 
státu správce AIF přístup k informacím o 
využívání krátkého prodeje AIF 
spravovaného správcem AIF pro účely 
stanovení rozsahu, v jakém využívání 
krátkého prodeje přispívá k růstu 
systémového rizika ve finančním systému 
nebo rizik chaotických trhů. Příslušné 
orgány domovského členského státu také 
zajistí, aby byly tyto informace 
shromážděné za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonávají dohled, 
zpřístupněny dalším příslušným orgánům, 
orgánu ESMA a výboru ESRB postupy 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zveřejnění informací o systematicky a ve vysoké míře využívaném krátkém prodeji.

Pozměňovací návrh 1174
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny 
podle druhů správců AIF a druhů AIF, 
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na které se vztahují, se zohledněním mimo 
jiné různé velikosti, zdrojů, složitosti, 
povahy, investic, investičních strategií a 
technik, struktur a investorů jednotlivých 
druhů správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco správce AIF by měl příslušnému orgánu jednou ročně předkládat zprávu za každý 
jím spravovaný fond (během šesti měsíců po skončení účetního období – viz výše) a každé 
čtvrtletí seznam spravovaných fondů, jsou ostatní požadavky uvedené v článku 21 oprávněné 
pouze pro fondy (v případě 21.1), s nimiž se pravidelně obchoduje na veřejných trzích, a pro 
fondy s právy na vyplacení (v případě 21.2). Není však vhodné tyto požadavky uplatňovat na 
fondy, které investují pouze do nekotovaných cenných papírů či do uzavřených fondů.

Kromě toho by tato směrnice měla lépe zohlednit zvláštnosti jednotlivých druhů AIF.

Pozměňovací návrh 1175
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny 
podle druhů správců AIF a druhů AIF, 
na které se vztahují, se zohledněním mimo 
jiné různé velikosti, zdrojů, složitosti, 
povahy, investic, investičních strategií a 
technik, struktur a investorů jednotlivých 
druhů správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF by měl příslušnému orgánu jednou ročně předkládat zprávu za každý jím 
spravovaný fond a každé čtvrtletí rovněž seznam spravovaných fondů. Ostatní požadavky 
uvedené v článku 21 jsou oprávněné pouze pro fondy (v případě 21.1), s nimiž se pravidelně 
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obchoduje na veřejných trzích, a pro fondy s právy na vyplacení (v případě 21.2). Není však 
vhodné tyto požadavky uplatňovat na fondy, které investují pouze do nekotovaných cenných 
papírů či do uzavřených fondů.

Pozměňovací návrh 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací. Tyto akty 
jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny 
podle druhů správců AIF a druhů AIF, 
na které se vztahují, se zohledněním mimo 
jiné různé velikosti, zdrojů, složitosti, 
povahy, investic, investičních strategií a 
technik, struktur a investorů jednotlivých 
druhů správců AIF.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření úrovně 2 by měla být úměrná a neměla by zbytečně subjekty penalizovat, 
pokud náklady na zajištění souladu nepřinesou jednoznačné výhody.

Pozměňovací návrh 1177
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací. Tyto akty 
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jsou přiměřené a úměrné a jsou upraveny
podle druhů správců AIF a druhů AIF, 
na které se vztahují, se zohledněním mimo 
jiné různé velikosti, zdrojů, složitosti, 
povahy, investic, investičních strategií a 
technik, struktur a investorů jednotlivých 
druhů správců AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3, jež 
mohou být upraveny a doplněny v 
závislosti na vývoji finančních postupů, a 
četnost poskytování informací.

Or. en

Odůvodnění

Komise má právo přizpůsobit své požadavky na podávání informací vývoji finančních 
postupů. Jinak by veškerý smysl těchto požadavků mohl být zmařen „inovačními“ postupy.

Pozměňovací návrh 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této směrnice 
jejím doplněním, se přijímají regulativním 

Komise rovněž přijme akty v přenesené 
pravomoci týkající se druhu informací 
zveřejňovaných v souladu s odstavcem 3a.
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
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postupem s kontrolou podle čl. 49 odst. 3. než podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s články 
49a, 49b a 49c.

Or. en

Odůvodnění

Komise má právo přizpůsobit své požadavky na podávání informací vývoji finančních 
postupů. Jinak by veškerý smysl těchto požadavků mohl být zmařen „inovačními“ postupy.

Pozměňovací návrh 1180
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

4. Komise může v souladu s články 49a, 
49b a 49c prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci zavést opatření, 
jimiž se podrobněji stanoví informační 
povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

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.
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Pozměňovací návrh 1181
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Článek 21 se nevztahuje na 
průmyslové holdingové společnosti, s 
jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud jsou 
akcionáři svých dceřiných společností 
nebo přidružených společností za účelem 
provádění průmyslové obchodní strategie, 
a není-li hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společnosti tvorba zisku pro 
jejich investory prostřednictvím prodeje 
během plánovaného časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vyžaduje, aby se orgánům podávaly pouze informace, které jsou významné pro 
zajišťovací fondy (krátký prodej, řízení likvidity atd.). Takové podávání informací by pro 
kótované průmyslové holdingové společnosti znamenalo další nadbytečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 1182
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Článek 21 se nevztahuje na uzavřené 
fondy bez práv na vyplacení.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vyžaduje, aby se orgánům podávaly pouze informace, které jsou významné pro 
zajišťovací fondy (krátký prodej, řízení likvidity atd.). Takové podávání informací by pro 
kótované průmyslové holdingové společnosti znamenalo další nadbytečnou zátěž.
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Pozměňovací návrh 1183
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Důvěrnost údajů

Žádné ustanovení této směrnice nebrání 
správci AIF, aby příslušnému orgánu 
oznámil, že některé informace, které v 
souladu s touto směrnicí poskytl, jsou 
důvěrné nebo představují obchodní 
tajemství, aniž je tím dotčena možnost 
příslušného orgánu sdílet podle této 
směrnice informace s jinými příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


