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Pozměňovací návrh 1433
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabízení akcií nebo podílových jednotek 
AIF v domovském členském státě

Nabízení akcií nebo podílových jednotek 
AIF s domicilem v Unii

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nabízení akcií nebo podílových jednotek 
AIF v domovském členském státě 

Nabízení akcií nebo podílových jednotek 
povolených AIF v členském státě

Or. en

Odůvodnění

Povolení by mělo být uděleno v členském státě, kde budou AIF nabízeny.

Pozměňovací návrh 1435
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v domovském
členském státě, jakmile jsou splněny 

1. Akcie nebo podílové jednotky 
povolených AIF mohou být nabízeny 
profesionálním investorům v členském 
státě, jakmile jsou splněny podmínky 
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podmínky stanovené v tomto článku. stanovené v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Určitý AIF musí být povolen (soulad s předchozím pozměňovacím návrhem).

Pozměňovací návrh 1436
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě, jakmile jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku. 

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
s domicilem v Unii profesionálním 
investorům v domovském členském státě
nebo v kterémkoli jiném členském státě, 
jakmile jsou splněny podmínky stanovené 
v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 1437
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě, jakmile jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku. 

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
se sídlem v Unii profesionálním 
investorům v domovském členském státě 
správce AIF, jakmile jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku. 
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Or. en

Odůvodnění

Vedle průkazu opravňujícího k nabízení akcií a podílových jednotek by měly existovat 
vnitrostátní režimy pro soukromé investování, které by v členském státě umožňovaly nabízet 
fondy třetích zemí v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 1438
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu oznámení o každém AIF, který 
zamýšlí nabízet.

2. Správce AIF předloží orgánu ESMA 
a příslušným orgánům svého domovského 
členského státu oznámení o každém AIF, 
který zamýšlí nabízet.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré informace a hlášení se podávají orgánu ESMA, který je rozhodujícím dohlížitelem 
nad správci AIF.

Pozměňovací návrh 1439
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu oznámení o každém AIF, který 
zamýšlí nabízet.

2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům členského státu oznámení 
o každém AIF s domicilem v tomto státě, 
který zamýšlí nabízet.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1440
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu oznámení o každém AIF, který 
zamýšlí nabízet.

2. Správce AIF předloží příslušným 
orgánům členského státu oznámení 
o každém AIF, který zamýšlí nabízet 
v tomto členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Povolení by mělo být uděleno v členském státě, kde bude AIF nabízen.

Pozměňovací návrh 1441
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikační údaje AIF, který zamýšlí 
nabízet, a údaje o domicilu AIF;

a) písemné oznámení včetně plánu 
činnosti, v němž bude určen AIF, který 
zamýšlí nabízet, a údaje o jeho domicilu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) identifikační údaje AIF, který zamýšlí 
nabízet, a údaje o domicilu AIF;

a) identifikační údaje AIF, který zamýšlí 
nabízet, a údaje o sídle AIF;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1443
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) osvědčení, že příslušný správce AIF 
byl schválen; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) seznam členských států, v nichž 
správce AIF zamýšlí nabízet podílové 
jednotky nebo akcie jím spravovaného 
AIF profesionálním investorům;

Or. en

Pozměňovací návrh 1445
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o opatřeních zavedených proti 
nabízení podílových jednotek nebo akcií 
daného AIF neprofesionálním investorům, 
včetně situace, kdy správce AIF spoléhá 
na činnost nezávislých subjektů, které 

d) informace o opatřeních zavedených proti 
nabízení podílových jednotek nebo akcií 
daného AIF neprofesionálním investorům, 
případně včetně situace, kdy správce AIF 
spoléhá na činnost nezávislých subjektů, 
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poskytují investiční služby ve vztahu 
k jeho AIF.

které poskytují investiční služby ve vztahu 
k jeho AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušné orgány členského státu, 
v němž má AIF svůj domicil, neprodleně 
předají oznámení uvedené v odstavci 2:
a) příslušným orgánům domovského 
členského státu správce AIF, pokud tento 
AIF nemá sídlo ve stejném členském státě, 
a 
b) příslušným orgánům členského státu, 
v němž má správce AIF v úmyslu tento 
AIF nabízet.

Or. en

Pozměňovací návrh 1447
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány domovského členského 
státu sdělí správci AIF nejpozději do deseti 
pracovních dnů po přijetí úplného 
oznámení podle odstavce 2, zda může 
zahájit nabízení AIF určeného v oznámení 
podle odstavce 2.

3. Příslušné orgány členského státu, v němž 
má AIF svůj domicil, a příslušné orgány 
členských států, v nichž má správce AIF 
v úmyslu nabízet AIF, sdělí správci AIF 
nejpozději do deseti pracovních dnů po dni 
přijetí úplného oznámení ze strany 
příslušných orgánů domovského 
členského státu správce AIF, pokud AIF 
nemá domicil ve stejném členském státě, 
zda může zahájit nabízení AIF určeného 
v oznámení podle odstavce 2. Příslušné 
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orgány členského státu, v němž má AIF 
domicil, sdělí také příslušným orgánům 
domovského členského státu správce AIF, 
pokud AIF nemá domicil ve stejném 
členském státě, a příslušným orgánům 
členských států, v nichž má správce AIF 
v úmyslu nabízet AIF, zda správce AIF 
může zahájit nabízení akcií nebo 
podílových jednotek daného AIF.

S výhradou prováděcích opatření 
uvedených ve třetím pododstavci mohou 
příslušné orgány stanovit omezení nebo 
podmínky pro nabízení AIF podle tohoto 
článku.
Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví druhy omezení nebo podmínek, 
které lze uložit ve vztahu k nabízení AIF 
podle druhého pododstavce tohoto 
odstavce. Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány domovského členského 
státu sdělí správci AIF nejpozději do deseti
pracovních dnů po přijetí úplného 
oznámení podle odstavce 2, zda může 
zahájit nabízení AIF určeného v oznámení 
podle odstavce 2.

3. Příslušné orgány domovského členského 
státu sdělí správci AIF nejpozději 
do dvaceti pracovních dnů po přijetí 
úplného oznámení podle odstavce 2, 
zda může zahájit nabízení AIF určeného 
v oznámení podle odstavce 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1449
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány domovského členského 
státu sdělí správci AIF nejpozději do deseti 
pracovních dnů po přijetí úplného 
oznámení podle odstavce 2, zda může 
zahájit nabízení AIF určeného v oznámení 
podle odstavce 2.

3. Příslušné orgány členského státu sdělí 
správci AIF nejpozději do dvou měsíců
po přijetí úplného oznámení podle odstavce 
2, zda může zahájit nabízení AIF určeného 
v oznámení podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány potřebují k vydání povolení dostatek času.

Pozměňovací návrh 1450
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou prováděcích opatření 
uvedených ve třetím pododstavci mohou 
příslušné orgány stanovit omezení nebo 
podmínky pro nabízení AIF podle tohoto 
článku.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1451
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví druhy omezení nebo podmínek, 
které lze uložit ve vztahu k nabízení AIF 
podle druhého pododstavce tohoto 
odstavce. 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

Pozměňovací návrh 1452
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví druhy omezení nebo podmínek, 
které lze uložit ve vztahu k nabízení AIF 
podle druhého pododstavce tohoto 
odstavce. Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Komise může na základě aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b 
a 49c přijmout prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví druhy omezení nebo podmínek, 
které lze uložit ve vztahu k nabízení AIF 
podle druhého pododstavce tohoto 
odstavce.

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 1453
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen čl. 32 odst. 1 členské 
státy zajistí, aby AIF spravované správci 
AIF byly nabízeny pouze profesionálním 
investorům.

4. Příslušné orgány členského státu, 
v němž má AIF domicil, mohou nabízení 
AIF zabránit pouze v případě, 
že z oznámení vyplývá, že správa 
vykonávaná správcem AIF nebude 
v souladu alespoň s jedním ustanovením 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1454
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správci AIF mohou podle této 
směrnice nabízet na svém území AIF 
se sídlem mimo Unii. Tato možnost je 
podmíněna tím, že správce AIF má 
domicil v Unii, nebo dohodou 
o spolupráci a efektivní výměně všech 
relevantních informací za účelem 
monitorování systémových rizik 
uzavřenou mezi:
a) příslušnými orgány členského státu, 
v němž je AIF nabízen, a příslušnými 
orgány třetí země;
b) správcem AIF a orgánem dohledu 
nad tímto správcem;
c) orgánem dohledu nad správcem AIF 
a orgánem ESMA.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem této směrnice je poskytnout zákonnou úpravu pro stávající správce neregulovaných 
investičních fondů a zároveň usnadnit jejich rozšíření v EU. Z tohoto důvodu je velmi důležité 
postupovat důsledně.

Pozměňovací návrh 1455
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy může domovský členský stát 
správce AIF povolit tomuto správci 
nabízet na svém území AIF se sídlem 
mimo Unii. 
Pokud AIF umožňuje na přání investorů 
vyplácet akcie a podílové jednotky, je tato 
možnost podmíněna tím, že správce AIF 
má domicil v Unii, nebo dohodou 
o spolupráci a účinné výměně všech 
relevantních informací za účelem 
monitorování systémových rizik 
uzavřenou mezi:
a) příslušnými orgány členského státu, 
v němž je AIF nabízen, a příslušnými 
orgány třetí země;
b) správcem AIF a orgánem dohledu 
nad tímto správcem;
c) orgánem dohledu nad správcem AIF 
a orgánem ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vložit nový odstavec 4a, který umožňuje jednotlivým členským státům zachovat si 
výjimky týkající se soukromého investování, aby penzijní fondy EU a další investoři nebyli 
vážně poškozeni, k čemuž by došlo, pokud by neměli možnost přístupu k fondům spravovaným 
mimo EU.



PE439.135v01-00 14/177 AM\805044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž jsou dotčena ustanovení 
kapitoly VI, mohou členské státy správci 
AIF povolit, aby na jejich území nabízel 
profesionálním investorům akcie 
a podílové jednotky AIF, které buď mají 
sídlo v třetí zemi, nebo se na ně 
nevztahuje tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Vedle průkazu opravňujícího k nabízení akcií a podílových jednotek by měly existovat 
vnitrostátní režimy pro soukromé investování, které by v členském státě umožňovaly nabízet 
fondy třetích zemí v souladu s příslušnými právními předpisy jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 1457
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž je dotčena tato směrnice, mohou 
členské státy v souladu s vlastními 
právními předpisy povolit nebo nadále 
povolovat, aby byly profesionálním 
investorům na jejich území nabízeny 
jakékoli alternativní investiční fondy, 
na něž se nevztahuje tato směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1458
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou schválenému 
správci AIF, který spravuje AIF se sídlem 
v třetí zemi, povolit, aby na jejich území 
nabízel akcie či podílové jednotky těchto 
fondů profesionálním investorům.

Or. en

Odůvodnění

To umožní jurisdikcím EU, které si to budou přát, pokračovat v činnosti ve třetích zemích, a to 
v souladu se zásadou subsidiarity. Činnost schváleného správce AIF je transparentním 
způsobem plně regulována příslušným orgánem na území EU.

Pozměňovací návrh 1459
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Opatření uvedená v odst. 2 písm. f) 
podléhají právním předpisům a dohledu 
členského státu, v němž bude AIF 
nabízen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1460
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby oznámení 
a osvědčení podle odstavce 2 byla 
vyhotovována v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.
Členské státy navíc zajistí, aby jejich 
příslušné orgány umožnily předávání 
a uchovávání dokumentů podle odstavce 3 
v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 3 oznámí 
správce AIF tuto změnu písemně 
příslušným orgánům členského státu, 
v němž má AIF domicil, nejméně jeden 
měsíc před jejím provedením.
Příslušné orgány členského státu, v němž 
má AIF domicil, bezodkladně o těchto 
změnách informují příslušné orgány 
domovského státu správce AIF, pokud 
AIF nemá domicil ve stejném členském 
státě, a příslušné orgány členských států, 
kde je AIF nabízen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1462
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Aniž je dotčen čl. 32 odst. 1, členské 
státy zajistí, aby AIF spravované správci 
AIF byly nabízeny pouze profesionálním 
investorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4e. Komise postupem podle čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví:
a) forma a obsah standardního vzoru 
oznámení;
b) forma a obsah standardního vzoru 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie se pravidla a základní zásady 
týkající se mechanizmů, kterými členské státy kontrolují, jak Komise uplatňuje své prováděcí 
pravomoci, stanoví předem v nařízení schváleném v souladu s řádným legislativním 
postupem. Než bude toto nařízení schváleno a aby v přechodném období nedošlo k narušení 
legislativní činnosti Unie, měla by kontrola ze strany členských států probíhat v souladu 
s ustanoveními rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi*, pokud tato ustanovení zůstanou v souladu 
s novelizovanými Smlouvami. Odkazy na tato ustanovení je však nutné nahradit odkazy 
na pravidla a zásady stanovené v novém nařízení, jakmile toto nařízení vstoupí v platnost.

* Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Pozměňovací návrh 1464
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou povolit nabízení 
AIF neprofesionálním investorům na svém 
území.

1. Aniž jsou dotčeny další nástroje 
právních předpisů EU, mohou členské
státy správci AIF povolit, aby na jejich 
území nabízel akcie či podílové jednotky 
AIF, který spravuje, obecně 
neprofesionálním investorům nebo určitým 
kategoriím neprofesionálních investorů 
bez ohledu na to, zda je tento AIF nabízen 
v domovském nebo jiném členském státě.

Za tímto účelem mohou členské státy 
stanovit přísnější požadavky na správce
AIF nebo AIF.

V těchto případech mohou členské státy 
stanovit další požadavky týkající se
provozování, organizace nebo nabízení
AIF prodávaných neprofesionálním 
investorům (nebo neprofesionálním 
a profesionálním investorům současně) 
na jejich území nebo činnosti správců AIF
spravujících tyto fondy. Členské státy však 
nemohou bránit přeshraničnímu nabízení 
AIF neprofesionálním investorům tím, 
že by zavedly přísnější nebo další 
požadavky na AIF se sídlem v jiném 
členském státě než na AIF se sídlem 
na jejich vlastním území.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné si uvědomit, že na některé typy AIF, např. investiční trusty, se již vztahuje 
legislativa EU, včetně směrnice o prospektu a směrnice o transparentnosti. Tyto platné právní 
předpisy dávají AIF, na které se vztahují, určitá práva, včetně práva na průkaz AIF 
k přeshraničnímu nabízení akcií a podílových jednotek. 
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Pozměňovací návrh 1465
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou povolit nabízení
AIF neprofesionálním investorům na svém 
území.

1. Aniž jsou dotčeny další nástroje 
právních předpisů EU, mohou členské
státy povolit správci AIF, aby na jejich 
území nabízel akcie či podílové jednotky 
AIF, který spravuje, obecně 
neprofesionálním investorům nebo určitým 
kategoriím neprofesionálních investorů 
bez ohledu na to, zda je tento AIF nabízen 
v domovském nebo jiném členském státě.

Za tímto účelem mohou členské státy 
stanovit přísnější požadavky na správce 
AIF nebo AIF.

V těchto případech mohou členské státy 
stanovit další požadavky týkající se
provozování, organizace nebo nabízení
AIF prodávaných na jejich území 
neprofesionálním investorům (nebo 
neprofesionálním a profesionálním 
investorům současně) nebo činnosti 
správců AIF spravujících tyto fondy.
Členské státy však nemohou bránit 
přeshraničnímu nabízení AIF 
neprofesionálním investorům tím, 
že by zavedly přísnější nebo další 
požadavky na AIF se sídlem v jiném 
členském státě než na AIF se sídlem 
na jejich vlastním území.

Or. en

Odůvodnění

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 



PE439.135v01-00 20/177 AM\805044CS.doc

CS

instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Pozměňovací návrh 1466
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou povolit nabízení 
AIF neprofesionálním investorům na svém 
území.

1. Členské státy mohou povolit nabízení 
AIF s domicilem v Unii neprofesionálním 
investorům na svém území.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana neprofesionálních investorů vyžaduje omezení jejich možnosti investovat do AIF 
se sídlem ve Společenství. AIF se sídlem ve třetí zemi nemohou evropským investorům zaručit 
stejnou ochranu.

Pozměňovací návrh 1467
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou povolit nabízení 
AIF neprofesionálním investorům na svém 
území.

1. Členské státy mohou na svém území
povolit nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, pokud každá investice činí 
alespoň 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení hraničních částek pro nabízení AIF představuje ochranu neprofesionálních 
investorů („drobných střadatelů“) před rizikem. Finanční krize ukázala, že rizika ve vlastních 
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portfoliích nepoznala ani řada profesionálních investorů (investičních institucí). 

Pozměňovací návrh 1468
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou povolit nabízení 
AIF neprofesionálním investorům na svém 
území.

1. Členské státy mohou na svém území
povolit nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, pokud každá investice činí 
alespoň 50 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1469
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou členské státy 
stanovit přísnější požadavky na správce 
AIF nebo AIF.

Za tímto účelem orgán ESMA vypracuje 
pokyny, příp. navrhne přísnější požadavky 
na správce AIF nebo AIF.

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl vypracovat pokyny, které by v zájmu 
ochrany investorů a finanční stability zajistily stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany 
a účinné uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 1470
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nepovolí nabízet AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, pokud tento AIF investuje více než 
30 % do jiných AIF, které nemají 
evropský průkaz opravňující nabízet akcie 
a podílové jednotky, ledaže by se jednalo 
o uzavřený typ fondu s cennými papíry, 
s nimiž lze obchodovat, nebo pokud tento 
fond podal žádost o jejich obchodování 
na regulovaném trhu vytvořeném 
a fungujícím v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Pokud členské státy nesmějí povolit nabízení těchto AIF neprofesionálním investorům na svém 
území, bude to mít negativní vliv na stávající neprofesionální investory v těchto AIF, protože 
se nebudou moci účastnit úpisu nových akcií k navýšení kapitálu, ani úpisu nových akcií 
v hodnotě odpovídající jejich současnému akciovému podílu a dalších operací k navýšení 
kapitálu, které tyto fondy provádějí. To by bylo v rozporu s předkupním právem a dalšími 
požadavky stávajících právních předpisů EU, jako je např. směrnice o transparentnosti, které 
zajišťují spravedlivé a rovné zacházení s akcionáři emitentů, s jejichž cennými papíry 
se obchoduje na regulovaném trhu EU.

Pozměňovací návrh 1471
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které na svém území
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí Komisi:

2. Nehledě na čl. 32 odst. 1 členské státy 
povolí nabízení akcií a podílových 
jednotek, které jsou předmětem současné 
nabídky pro veřejnost, na základě 
prospektu, který byl vypracován 
a zveřejněn v souladu se směrnicí 
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2003/71/ES.

a) druhy AIF, které správci AIF mohou 
na jejich území nabízet neprofesionálním 
investorům;
b) dodatečné požadavky, které členský stát 
stanovil pro nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území.
Členské státy Komisi rovněž informují 
o jakýchkoli pozdějších změnách ohledně 
prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o prospektu byla navržena, aby umožnila přeshraniční nabízení akcií. Tento
pozměňovací návrh potvrzuje, že směrnice o správcích AIF nebrání činit nabídky podle 
směrnice o prospektu.

Pozměňovací návrh 1472
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí Komisi:

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, pokud každá investice činí 
alespoň 50 000 EUR, do jednoho roku 
od data uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí 
Komisi a orgánu ESMA:

Or. en

Odůvodnění

Zavedení hraničních částek pro nabízení AIF představuje ochranu neprofesionálních 
investorů („drobných střadatelů“) před rizikem. Finanční krize ukázala, že rizika ve vlastních 
portfoliích nepoznala ani řada profesionálních investorů (investičních institucí). 
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Pozměňovací návrh 1473
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí Komisi:

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, pokud každá investice činí 
alespoň 50 000 EUR, do jednoho roku 
od data uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí 
Komisi a orgánu ESMA:

Or. en

Odůvodnění

Zavedení hraničních částek pro nabízení AIF představuje ochranu neprofesionálních 
investorů („drobných střadatelů“) před rizikem. Finanční krize ukázala, že rizika ve vlastních 
portfoliích nepoznala ani řada profesionálních investorů (investičních institucí). 

Pozměňovací návrh 1474
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí Komisi:

2. Členské státy, které na svém území 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům, do jednoho roku od data 
uvedeného v čl. 54 odst. 1 oznámí orgánu 
ESMA a Komisi:

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl vypracovat pokyny, které by v zájmu 
ochrany investorů a finanční stability zajistily stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany 
a účinné uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 1475
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodatečné požadavky, které členský stát 
stanovil pro nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území.

b) dodatečné požadavky, které členský stát 
stanovil pro nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území v souladu s uvedenými pokyny 
orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl vypracovat pokyny, které by v zájmu 
ochrany investorů a finanční stability zajistily stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany 
a účinné uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 1476
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy Komisi rovněž informují 
o jakýchkoli pozdějších změnách ohledně 
prvního pododstavce.

Členské státy Komisi a orgán ESMA
rovněž informují o jakýchkoli pozdějších 
změnách ohledně prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení hraničních částek pro nabízení AIF představuje ochranu neprofesionálních 
investorů („drobných střadatelů“) před rizikem. Finanční krize ukázala, že rizika ve vlastních 
portfoliích nepoznala ani řada profesionálních investorů (investičních institucí). 
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Pozměňovací návrh 1477
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy Komisi rovněž informují 
o jakýchkoli pozdějších změnách ohledně 
prvního pododstavce.

Členské státy Komisi a orgán ESMA
rovněž informují o jakýchkoli pozdějších 
změnách ohledně prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení hraničních částek pro nabízení AIF představuje ochranu neprofesionálních 
investorů („drobných střadatelů“) před rizikem. Finanční krize ukázala, že rizika ve vlastních 
portfoliích nepoznala ani řada profesionálních investorů (investičních institucí). 

Pozměňovací návrh 1478
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy Komisi rovněž informují 
o jakýchkoli pozdějších změnách ohledně 
prvního pododstavce.

Členské státy orgán ESMA a Komisi 
rovněž informují o jakýchkoli pozdějších 
změnách ohledně prvního pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl vypracovat pokyny, které by v zájmu 
ochrany investorů a finanční stability zajistily stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany 
a účinné uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 1479
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 33

Podmínky pro nabízení AIF v jiných 
členských státech
1. Pokud povolený správce AIF 
zamýšlí nabízet podílové jednotky nebo 
akcie jím spravovaného AIF 
profesionálním investorům v jiném 
členském státě, předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty: 

a) oznámení včetně plánu 
činnosti s určením AIF, které 
zamýšlí nabízet, a údaji o jejich 
domicilu;
b) statut nebo zakládací 
dokumenty AIF;
c) popis AIF nebo informace 
o AIF zpřístupněné investorům;
d) označení členského státu, 
ve kterém zamýšlí nabízet 
podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF 
profesionálním investorům;
e) opatření přijatá pro 
nabízení AIF a případně 
informace o opatřeních 
zavedených proti nabízení 
podílových jednotek nebo akcií 
daného AIF neprofesionálním 
investorům. 2. 

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu předají úplnou 
dokumentaci podle odstavce 1 příslušným 
orgánům členského státu, v němž bude 
AIF nabízen, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po jejím přijetí. Připojí 

vypouští se
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k ní osvědčení o povolení dotyčného 
správce AIF.
3. Bezprostředně po předání 
dokumentace příslušné orgány 
domovského členského státu oznámí 
správci AIF její předání. Správce AIF smí 
zahájit nabízení AIF v hostitelském 
členském státě ode dne tohoto oznámení 
o předání dokumentace.
4. Opatření uvedená v odst. 1 písm. e) 
podléhají právním předpisům a dohledu 
hostitelského členského státu.
5. Členské státy zajistí, aby oznámení 
a osvědčení podle odstavce 1 byla 
vyhotovována v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány umožnily předávání a uchovávání 
dokumentů podle odstavce 2 
v elektronické podobě.
6. V případě změny kteréhokoli 
z údajů sdělených v souladu s odstavcem 2 
oznámí správce AIF tuto změnu písemně 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu nejméně jeden měsíc 
před jejím provedením.
Příslušné orgány domovského členského 
státu o těchto změnách neprodleně 
uvědomí příslušné orgány hostitelského 
členského státu.
7. Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví:

a) forma a obsah 
standardního vzoru oznámení; 
b) forma a obsah 
standardního vzoru osvědčení.

8. Správci AIF smějí nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi profesionálním investorům 
s domicilem v jiném členském státě, než je 
domovský členský stát správce AIF, až 
od data uvedeného v čl. 54 odst. 1 druhém 
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pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud povolený správce AIF zamýšlí
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF profesionálním 
investorům v jiném členském státě, 
předloží příslušným orgánům svého 
domovského členského státu následující 
dokumenty: 

1. Pokud povolený správce AIF zamýšlí 
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF se sídlem v Unii
profesionálním investorům v jiném 
členském státě, předloží příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu následující dokumenty: 

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud povolený správce AIF zamýšlí 
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF profesionálním 
investorům v jiném členském státě, 
předloží příslušným orgánům svého 
domovského členského státu následující 
dokumenty: 

1. Pokud má být AIF povolený orgánem 
ESMA nabízen profesionálním investorům 
v některém členském státě, předloží 
orgánu ESMA následující dokumenty:

Or. en
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Odůvodnění

Evropský průkaz opravňující nabízet akcie a podílové jednotky by měl vydávat a spravovat 
orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1482
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) označení členského státu, ve kterém 
zamýšlí nabízet podílové jednotky nebo 
akcie jím spravovaného AIF 
profesionálním investorům;

d) označení členského státu, ve kterém má 
být AIF nabízen profesionálním 
investorům;

Or. en

Odůvodnění

Evropský průkaz opravňující nabízet akcie a podílové jednotky by měl vydávat a spravovat 
orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1483
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření přijatá pro nabízení AIF 
a případně informace o opatřeních 
zavedených proti nabízení podílových 
jednotek nebo akcií daného AIF 
neprofesionálním investorům. 2. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 32 poskytuje členským státům možnost povolit nabízení AIF neprofesionálním 
investorům. Neprofesionálním investorům by mělo být také umožněno investovat ve všech 
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členských státech EU. Kromě toho by tito investoři, kteří investovali do AIF před schválením 
nového regulačního rámce, měli moci pokračovat ve svých obchodech i po vstupu směrnice 
o správcích AIF v platnost. Čl. 33 odst. 1 písm. e) brání nabízet AIF neprofesionálním 
investorům v jiných členských státech a neumožňuje přeshraniční investice v rámci 
jednotného evropského trhu.

Pozměňovací návrh 1484
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány hostitelského členského 
státu nepožadují žádné další dokumenty 
a informace než ty, které jsou uvedeny 
v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu předají úplnou 
dokumentaci podle odstavce 1 příslušným 
orgánům členského státu, v němž bude AIF 
nabízen, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po jejím přijetí. Připojí k ní 
osvědčení o povolení dotyčného správce
AIF.

2. Orgán ESMA předá úplnou 
dokumentaci podle odstavce 1 příslušným 
orgánům členského státu, v němž bude AIF 
nabízen, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po jejím přijetí. Připojí k ní 
osvědčení o povolení dotyčného AIF.

Or. en

Odůvodnění

Evropský průkaz opravňující nabízet akcie a podílové jednotky by měl vydávat a spravovat 
orgán ESMA.
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Pozměňovací návrh 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 1 příslušným orgánům členského 
státu, v němž bude AIF nabízen, 
a to nejpozději do deseti pracovních dní 
po jejím přijetí. Připojí k ní osvědčení 
o povolení dotyčného správce AIF.

2. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 1 příslušným orgánům členského 
státu, v němž bude AIF nabízen, a to 
nejpozději do dvaceti pracovních dní 
po jejím přijetí. Připojí k ní osvědčení 
o povolení dotyčného správce AIF. Uplatní 
se postup uvedený v čl. 5 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bezprostředně po předání dokumentace 
příslušné orgány domovského členského 
státu oznámí správci AIF její předání. 
Správce AIF smí zahájit nabízení AIF 
v hostitelském členském státě ode dne 
tohoto oznámení o předání dokumentace.

3. Bezprostředně po předání dokumentace 
příslušné orgány domovského členského 
státu oznámí správci AIF její předání. 
Nejpozději dvacet pracovních dní 
po předání dokumentace a po zvážení 
veškerých námitek obdržených 
od příslušných orgánů hostitelských
členských států informují příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF o tom, zda smí zahájit 
nabízení AIF, jak je navrženo v oznámení 
předloženém podle odstavce 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1488
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 2 oznámí 
správce AIF tuto změnu písemně 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu nejméně jeden měsíc 
před jejím provedením.

6. V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 2 oznámí 
správce AIF tuto změnu bez prodlení 
písemně příslušným orgánům svého 
domovského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise postupem podle čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření, jimiž se 
stanoví:

7. Komise na základě aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b 
a 49c zavede opatření, jimiž se stanoví:

a) forma a obsah standardního vzoru 
oznámení; 

a) forma a obsah standardního vzoru 
oznámení; 

b) forma a obsah standardního vzoru 
osvědčení.

b) forma a obsah standardního vzoru 
osvědčení.

Komise zajistí, aby tyto akty byly 
uplatněny co nejdříve po vstupu této 
směrnice v platnost.

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 1490
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do dvou 
měsíců po přijetí úplné dokumentace. 
Předání dokumentace neprodleně oznámí 
správci AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány potřebují k vydání povolení dostatek času.

Pozměňovací návrh 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do dvou 
měsíců po přijetí úplné dokumentace. 
Předání dokumentace neprodleně oznámí 
správci AIF. Uplatní se postup uvedený 
v čl. 5 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1492
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, orgánu ESMA a příslušným 
orgánům členského státu, v němž bude 
správa vykonávána, a to nejpozději 
do deseti pracovních dní po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním dohlížitelem by měl být orgán ESMA. Za účelem sledování a statistického zpracování 
by proto měl být informován o správcovské činnosti správce AIF v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po přijetí oznámení o předání 
dokumentace smí správce AIF zahájit 
poskytování služeb v hostitelském 
členském státě.

Nejpozději dvacet pracovních dní 
po předání dokumentace a po zvážení 
veškerých námitek obdržených 
od příslušných orgánů hostitelských 
členských států informují příslušné 
orgány domovského členského státu
správce AIF o tom, zda smí zahájit 
poskytování svých služeb v hostitelském 
členském státě. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 1494
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 2, 
případně i odstavcem 3, oznámí správce 
AIF tuto změnu písemně příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu nejméně jeden měsíc před jejím 
provedením.

V případě změny kteréhokoli z údajů 
sdělených v souladu s odstavcem 2, 
případně i odstavcem 3, oznámí správce 
AIF tuto změnu bez prodlení písemně 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1495
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příslušný orgán domovského členského 
státu o těchto změnách uvědomí příslušný 
orgán hostitelského členského státu.

Příslušný orgán domovského členského 
státu o těchto změnách uvědomí orgán 
ESMA a příslušný orgán hostitelského 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním dohlížitelem by měl být orgán ESMA. Za účelem sledování a statistického zpracování 
by proto měl být informován o správcovské činnosti správce AIF v jiných členských státech.
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Pozměňovací návrh 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF odpovídají 
za dohled nad přiměřeností těchto 
opatření a nad organizací správce AIF, 
aby byl správce AIF schopen plnit 
povinnosti a dodržovat pravidla týkající se 
zřízení a fungování všech AIF, které 
spravuje.
Příslušné orgány členských států, v nichž 
bude prováděn výkon správy, jsou 
odpovědné za dohled nad tím, zda správce 
AIF dodržuje pravidla těchto členských 
států pro zřízení a fungování AIF, včetně 
opatření týkajících se jejich nabízení.
Aby napravily případné porušování 
pravidel, která spadají do jejich 
odpovědnosti, měly by mít příslušné 
orgány členských států, v nichž bude 
výkon správy prováděn, možnost opírat se 
o spolupráci s příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF. 
V případě potřeby a poté, co informovaly 
příslušné orgány domovského členského 
státu správce AIF, mohou příslušné 
orgány členských států, v nichž bude 
výkon správy prováděn, v krajním případě 
přijmout opatření přímo vůči správci AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35
Podmínky pro nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích na území Společenství

vypouští se

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.
Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.
Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1498
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35
Podmínky pro nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích na území Společenství

vypouští se

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.
Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.
Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Přidání dalších opatření a zvýšení nákladů na nabízení fondů ze třetích zemí nebo ve třetích 
zemích je protekcionistické opatření ze strany těchto zemí, které na oplátku zvyšují riziko. 
Profesionální evropské investory také značně omezuje ve výběru. Dalším nechtěným 
důsledkem může být únik kapitálu z Evropy do regionů s vyšší návratností investic.
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Pozměňovací návrh 1499
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 35 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky pro nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích

Podmínky pro investování do AIF 
s domicilem ve třetích zemích

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k obcházení této směrnice ze strany investorů, je nezbytné stanovit 
přiměřená omezení týkající se možnosti investování.

Pozměňovací návrh 1500
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Nehledě na článek 4 mohou členské státy 
správci AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolit nabízet akcie nebo podílové 
jednotky AIF s domicilem ve třetí zemi 
profesionálním investorům spadajícím 
pod jejich jurisdikci za předpokladu, že

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.

a) AIF je spravován správcem AIF 
s domicilem v členském státě a je povolen 
podle článku 4 nebo

Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 

b) třetí země, v níž má AIF nebo správce 
AIF své sídlo, uplatňuje právní předpisy 
v souladu se standardy organizace IOSCO 
nebo podobnými standardy dohledu 
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správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

nad zajišťovacími fondy nebo

c) mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a dozorčím 
orgánem (dozorčími orgány) třetí země, 
v níž má AIF nebo správce AIF sídlo, 
existuje odpovídající dohoda o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Dnešní finanční trhy jsou na celém světě propojeny, což poskytuje možnosti růstu a rozvoje. 
Proto je v Evropě nutné zajistit finanční trhy, které budou schopny přežít. Tento pozměňovací 
návrh umožňuje pokračovat v současné uspokojivé praxi investování ve třetích zemích 
a nabízí také zajímavé obchodní příležitosti pro správce majetku a profesionální investory 
z EU (včetně penzijních fondů). Zároveň zajišťuje regulační rámec se základními kritérii, 
které je nutné splnit.

Pozměňovací návrh 1501
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

1. V souladu s touto směrnicí mohou 
členské státy povolit správci AIF se sídlem 
v třetí zemi, aby nabízel akcie nebo 
podílové jednotky AIF profesionálním 
investorům v Unii za podmínek této 
směrnice za předpokladu, že

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.

a) se na tuto třetí zemi vztahuje 
rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 3 
písm. a), v němž se uvádí, že právní 
předpisy této země týkající se obezřetné 
regulace a trvalého dohledu jsou 
rovnocenné ustanovením této směrnice 
a jsou účinně uplatňovány;

Než je správci AIF povoleno nabízet akcie b) na tuto třetí zemi se vztahuje 
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nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

rozhodnutí podle odst. 3 písm. b), v němž 
se uvádí, že tato země poskytuje správci 
AIF z Unie účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který Unie 
poskytuje správci AIF z této třetí země;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článcích 
5 a 31;
d) mezi příslušnými orgány tohoto 
členského státu a dozorčím orgánem 
nad správcem AIF existuje dohoda 
o spolupráci, která zajišťuje účinnou 
výměnu veškerých informací důležitých 
z hlediska sledování možného dopadu 
činnosti správce AIF na stabilitu 
systémově relevantních finančních 
institucí a na řádné fungování trhů, 
na nichž je správce AIF činný;
e) tato třetí země podepsala dohodu 
s členským státem, v němž žádá 
o povolení, která beze zbytku splňuje 
standardy stanovené v článku 26 vzorové 
úmluvy OECD o daních a zajišťuje 
účinnou výměnu informací v oblasti daní.
2. Po konzultaci s orgánem ESMA přijme 
Komise v souladu s články 49a, 49b a 49c 
akty v přenesené pravomoci, jejichž cílem 
je vytvořit:
a) obecná kritéria rovnocennosti týkající 
se rovnocennosti a účinného uplatňování 
právních předpisů třetí země o obezřetné 
regulaci a trvalém dohledu, a to 
na základě požadavků stanovených 
v kapitolách III, IV a V;
b) obecná kritéria hodnocení toho, 
zda třetí země poskytují správci AIF 
z Unie účinný přístup na trh srovnatelný 
s přístupem, který Unie poskytuje správci 
AIF z této třetí země.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí:
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a) že právní předpisy týkající obezřetné 
regulace a trvalého dohledu nad správcem 
AIF ve třetí zemi jsou rovnocenné této 
směrnici a účinně uplatňovány;
b) že třetí země poskytuje správci AIF 
z Unie účinný přístup na trh, který je 
alespoň srovnatelný s přístupem 
poskytovaným Unií správci AIF z této třetí 
země.

Or. en

Odůvodnění

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Pozměňovací návrh 1502
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto členským 
státem dohodu, jež plně vyhovuje zásadám 
stanoveným v článku 26 vzorové úmluvy 

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF ve třetí zemi 
profesionálním investorům s domicilem 
v členském státě, pokud daná třetí země 
podepsala s domovským členským státem 
správce AIF dohodu, jež plně vyhovuje 
zásadám stanoveným v článku 26 vzorové 
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OECD o daních a zajišťuje účinnou 
výměnu informací v oblasti daní.

úmluvy OECD o daních a zajišťuje 
účinnou výměnu informací v oblasti daní.

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.
Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení této směrnice by se měla vztahovat na správce AIF bez ohledu na jeho sídlo.

Pozměňovací návrh 1503
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Investiční společnosti SKIPCP povolené
v souladu se směrnicí 2009/65/ES, 
úvěrové instituce, na něž se vztahuje 
směrnice 2006/48/ES, instituce, na něž 
se vztahuje směrnice 2003/41/ES, 
a instituce, na něž se vztahují směrnice 
73/239/EHS, směrnice 2002/83/ES 
a směrnice 2005/68/ES nevlastní přímo 
ani nepřímo akcie nebo podílové jednotky 
v AIF, který není v Unii povolen.

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.
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Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k obcházení této směrnice ze strany investorů, je nezbytné stanovit 
přiměřená omezení týkající se možnosti investování.

Pozměňovací návrh 1504
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

AIF se sídlem ve třetí zemi by neměl být diskriminován pouze z důvodu svého sídla. Jednalo 
by se o protekcionistické opatření.



PE439.135v01-00 46/177 AM\805044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1505
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Členský stát může správci AIF povolit 
na svém území nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, pokud jsou mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF 
a dozorčím orgánem této třetí země 
uzavřeny příslušné dohody o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Výměna informací o daních není z hlediska stanoveného cíle směrnice – povolování správců 
AIF a dohledu nad nimi s cílem zajistit důsledný postup vůči souvisejícím rizikům a jejich 
dopadu na investory a trhy ve Společenství (2. bod odůvodnění) – důležitá. Místo toho jsou 
navržena vhodná opatření týkající se spolupráce.

Pozměňovací návrh 1506
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Členský stát může správci AIF povolit 
na svém území nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, pokud jsou mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF 
a dozorčím orgánem této třetí země 
uzavřeny příslušné dohody o spolupráci.
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Or. en

Odůvodnění

Daňové informace nejsou z hlediska uvedeného cíle směrnice považovány za relevantní. 
Důležité je umožnit současně existenci vnitrostátních režimů pro soukromé investování, 
aby se omezila protekcionistická opatření, která poškozují trh EU. Musejí se zajistit vhodná 
opatření týkající se spolupráce.

Pozměňovací návrh 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
je daná třetí země vázána mnohostrannou 
dohodou se všemi členskými státy, kterou 
Komise jejich jménem podepsala a která 
zajišťuje: 

a) účinnou výměnu informací v oblasti 
daní na základě článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních a 
b) účinnou výměnu informací uvedených 
v článku 5 a kapitolách IV a V 
s příslušnými orgány. 

Or. en

Odůvodnění

Nabízení AIF se sídlem ve třetích zemích v EU vyžaduje účinnou smlouvu o spolupráci 
(výměna obecných informací a spolupráce v daňové oblasti), kterou by jménem všech 
členských států podepsala Komise („princip rozšíření pravomocí“).
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Pozměňovací návrh 1508
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze 
pokud daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Členský stát může správci AIF povolit 
na svém území nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF se sídlem ve třetí 
zemi, pokud jsou mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF 
a dozorčím orgánem této třetí země 
uzavřeny příslušné dohody o spolupráci. 
Tyto třetí země musejí mít odpovídající 
právní předpisy namířené proti daňovým 
únikům a praní špinavých peněz.

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto 
členským státem dohodu, jež plně 
vyhovuje zásadám stanoveným v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud
je daná třetí země na seznamu jurisdikcí 
OECD, které náležitě uplatňují 
mezinárodně dohodnuté daňové 
standardy. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby třetí země, v níž má AIF své sídlo, měla uzavřenu dohodu o výměně informací 
s každým členským státem EU, ve kterém má být daný fond nabízen, je příliš náročný 
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a pravděpodobně by vedl k tomu, že členské státy by měly v praxi velmi omezenou možnost 
povolit nabízení těchto fondů na svém území s využitím vnitrostátních výjimek pro soukromé 
investování. Mohl by vést také k nestejnému zacházení s těmito fondy v jednotlivých členských 
státech. 

Pozměňovací návrh 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto členským 
státem dohodu, jež plně vyhovuje zásadám 
stanoveným v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních a zajišťuje účinnou 
výměnu informací v oblasti daní.

Správce AIF smí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům 
s domicilem v členském státě, pouze pokud 
daná třetí země podepsala s tímto členským 
státem dohodu, jež vyhovuje zásadám 
stanoveným v článku 26 vzorové úmluvy 
OECD o daních a zajišťuje účinnou 
výměnu informací v oblasti daní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

AIF se sídlem ve třetí zemi by neměl být diskriminován pouze z důvodu svého sídla. Jednalo 
by se o protekcionistické opatření.
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Pozměňovací návrh 1512
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud správce AIF nabízí akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi, může hostitelský členský stát 
prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 31 odst. 3, 
je-li to nezbytné k ověření, zda jsou 
splněny podmínky podle této směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Daňové informace nejsou z hlediska uvedeného cíle směrnice relevantní. Důležité je umožnit 
současně existenci vnitrostátních režimů pro soukromé investování, aby se omezila 
protekcionistická opatření, která poškozují trh EU. Musejí se zajistit vhodná opatření týkající 
se spolupráce.

Pozměňovací návrh 1513
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Než je správci AIF povoleno nabízet akcie 
nebo podílové jednotky AIF s domicilem 
ve třetí zemi, hostitelský členský stát 
věnuje zvláštní pozornost opatřením, která 
správce AIF přijal podle článku 38, je-li 
to nezbytné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Daňové informace nejsou z hlediska uvedeného cíle směrnice relevantní. Důležité je umožnit 
současně existenci vnitrostátních režimů pro soukromé investování, aby se omezila 
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protekcionistická opatření, která poškozují trh EU. Musejí se zajistit vhodná opatření týkající 
se spolupráce.

Pozměňovací návrh 1514
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
AIF ze třetích zemí
Členské státy zajistí, aby povolený správce 
AIF se sídlem v EU mohl spravovat AIF 
se sídlem ve třetí zemi, které nabízejí 
podílové jednotky či akcie profesionálním 
investorům v daném členském státě 
za podmínek této směrnice a v souladu 
s postupy uvedenými v článku 31 pouze 
za předpokladu, že mezi příslušnými 
orgány daného členského státu 
a příslušnými orgány třetí země existují 
příslušné dohody o spolupráci, které 
zajišťují účinnou výměnu informací.

Or. en

Odůvodnění

Pokud evropští správci AIF nabízejí profesionálním investorům ze Společenství AIF se sídlem 
ve třetí zemi, měly by mít příslušné orgány přístup k veškerým informacím, které mohou 
potřebovat k ochraně evropských investorů. 

Pozměňovací návrh 1515
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
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AIF ze třetích zemí
Členské státy nebrání profesionálním 
investorům se sídlem v některém členském 
státě investovat do AIF se sídlem ve třetí 
zemi.

Or. en

Odůvodnění

Dnešní finanční trhy jsou na celém světě propojeny, což poskytuje možnosti růstu a rozvoje. 
Proto je nutné zajistit v Evropě finanční trhy, které budou schopny přežít. Tento pozměňovací 
návrh umožňuje pokračovat v současné uspokojivé praxi investování ve třetích zemích 
a nabízí také zajímavé obchodní příležitosti pro správce majetku a profesionální investory 
z EU (včetně penzijních fondů). Zároveň vytváří regulační rámec se základními minimálními 
kritérii, které je nutné splnit.

Pozměňovací návrh 1516
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
AIF ze třetích zemí
Profesionální investoři se sídlem 
v některém členském státě mohou 
investovat do AIF se sídlem ve třetí zemi, 
pokud to umožňují právní předpisy 
daného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje zaměstnaneckým penzijním fondům i nadále investovat 
do AIF ve třetích zemích, pokud to umožňují právní předpisy daného členského státu.
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Pozměňovací návrh 1517
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Podmínky pro investování do AIF 
s domicilem ve třetích zemích
Profesionální investoři se sídlem 
v členském státě mohou investovat do AIF 
se sídlem ve třetí zemi. Pokud takový fond 
umožňuje vyplácení vložených prostředků 
na přání investorů, musí být buď 
spravován správcem AIF se sídlem 
v členském státě a povoleným podle 
článku 4, nebo musí mít třetí země, v níž 
má daný fond své sídlo, uzavřenu 
dohodu výměně informací v souladu 
s příslušnými mezinárodními standardy. 

Or. en

Odůvodnění

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative. This is disproportionate in the 
case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks. Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.
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Pozměňovací návrh 1518
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Podmínky pro investování AIF ze třetích 
zemí, které nejsou držiteli povolení, 
na evropských trzích
AIF, jak je definuje čl. 3 písm. a), 
ze třetích zemí, které nejsou držiteli 
povolení a které v Unii vlastní více než 
100 milionů EUR v aktivech a využívají 
pákový efekt, se registrují u Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), 
přičemž se zohlední výjimky uvedené 
v článku 2.
Aby byly AIF, které nejsou držiteli 
povolení, oprávněny působit 
na evropských trzích, musejí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 11 odst. 4, čl. 12 
odst. 1 a v článcích 13, 13a, 24 a 25. 
Příslušným orgánem je v tomto případě 
ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Současná směrnice diskriminuje evropské AIF. Systémová rizika nelze kontrolovat, pokud 
zahraniční zajišťovací fondy nebudou registrovány a pokud se na ně nebudou vztahovat 
požadavky směrnice týkající se systémových rizik.

Pozměňovací návrh 1519
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35b
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AIF ze třetích zemí
Členské státy mohou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy povolit 
nebo nadále povolovat profesionálním 
investorům, kteří mají domicil na jejich 
území, investice do jakýchkoli AIF, včetně 
AIF ze třetích zemích. Tyto třetí země 
musejí mít odpovídající právní předpisy 
namířené proti možným daňovým únikům 
a praní špinavých peněz.

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 35 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35c
Investice do AIF, které jsou držiteli 
povolení 
AIF, které jsou držiteli povolení, nesmějí 
investovat přímo, ani nepřímo více než 
20 % svých celkových aktiv do AIF, které 
nejsou v Unii povoleny.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit tomu, aby investoři obcházeli ustanovení této směrnice, mělo by být AIF, 
které jsou držiteli povolení, zakázáno investovat do AIF, jež toto povolení nemají.
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Pozměňovací návrh 1521
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 35 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35d
Podmínky pro AIF ze třetích zemí, které 
nejsou držiteli povolení, týkající se nabytí 
značného nebo rozhodujícího vlivu 
v evropském emitentovi nebo evropské 
nekótované společnosti
AIF ze třetích zemí podle definice v čl. 3 
písm. a), které nejsou držiteli povolení 
a které pro nabytí značného nebo 
rozhodujícího vlivu v nekótovaných 
společnostech nebo v emitentovi využívají 
pákový efekt, musejí splňovat ustanovení 
článků 26 až 30, přičemž se zohlední 
výjimky uvedené v článku 2. 

Or. en

Odůvodnění

Současná směrnice diskriminuje evropské AIF. Příslušná pravidla se musejí vztahovat 
na všechny AIF bez ohledu na to, kde mají svůj domicil.

Pozměňovací návrh 1522
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 35 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35e
AIF ze třetích zemí
1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který je držitelem povolení, mohl 
spravovat AIF se sídlem ve třetí zemi, 
pouze pokud: 
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a) všechny příslušné právní předpisy této 
třetí země jsou v souladu s normami 
stanovenými mezinárodními organizacemi 
nebo pokud může správce AIF prokázat, 
že AIF ze třetí země tyto normy splňuje, a 
b) mezi příslušnými orgány domovského 
členského státu správce AIF a dozorčím 
orgánem třetí země, v níž má AIF své 
sídlo, existují odpovídající dohody 
o spolupráci.
2. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
pokud jde o standardy uvedené v odst. 1 
písm. a) a dohody o spolupráci uvedené 
v odst. 1 písm. b).
3. V zájmu zajištění jednotného 
uplatňování tohoto článku ESMA 
vypracuje pokyny, v nichž stanoví 
podmínky pro používání aktů v přenesené 
pravomoci, které Komise přijala 
pro standardy a dohody o spolupráci 
uvedené v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být použit text navržený Radou, protože je dobře formulován.

Pozměňovací návrh 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Pověření subjektu usazeného ve třetí zemi 
administrativními úkoly správce AIF
Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:
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a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 18;
b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;
c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF 
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Pověření subjektu usazeného ve třetí zemi 
administrativními úkoly správce AIF
Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 18;
b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;
c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF 
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

Or. en
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Odůvodnění

V ustanoveních ohledně přenášení úkolů by se měla odrážet současná ustanovení směrnice 
o trzích finančních nástrojů a její prováděcí směrnice, která se týkají externího zajišťování 
investičních služeb nebo stěžejních či důležitých provozních služeb. Tato ustanovení byla 
znovu použita v návrhu upraveného textu a pouze mírně pozměněna, aby zohlednila, 
že se nejedná o investiční společnosti, na něž se vztahuje směrnice o trzích finančních 
nástrojů, ale o správce AIF.

Pozměňovací návrh 1525
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Pověření subjektu usazeného ve třetí zemi 
administrativními úkoly správce AIF
Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 18;
b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;
c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF 
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl být vypuštěn, aby správci AIF mohli pověřovat úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi podle článku 18 v upraveném znění.
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Pozměňovací návrh 1526
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Pověření subjektu usazeného ve třetí zemi 
administrativními úkoly správce AIF
 Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 18;
b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;
c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF 
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

Or. en

Odůvodnění

Tuto otázku upravuje článek 18.

Pozměňovací návrh 1527
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí správci AIF pověřit
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:

Členské státy nepovolí, aby správce, který 
spravuje AIF s domicilem v Unii, pověřil
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi.
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a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 18;
b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;
c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF 
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

Or. en

Odůvodnění

AIF s evropským průkazem musí být v zájmu ochrany investorů spravován výlučně v Evropské 
unii.

Pozměňovací návrh 1528
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 36 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:

Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly a výkonem správy
subjekty usazené ve třetí zemi, pouze 
pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Ve finančním sektoru jsou praktické a odborné znalosti obecně rozšířené.  Správci AIF 
by mělo být v zájmu investorů umožněno využít služby subjektu s nejlepším know-how, aniž 
by byl vázán místem svého sídla.
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Pozměňovací návrh 1529
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 36 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí správci AIF pověřit 
administrativními úkoly subjekty usazené 
ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny 
všechny níže uvedené podmínky:

Správce AIF smí pověřit administrativními 
úkoly subjekty usazené ve třetí zemi, pouze 
pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

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 1530
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek 36 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen 
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;

b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb či výkonu správy
nebo je registrován ve třetí zemi, v níž je 
usazen a podléhá obezřetnostnímu 
dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Ve finančním sektoru se praktické a odborné znalosti šíří po celém světě. Správci AIF by mělo 
být v zájmu investorů umožněno využít služby subjektu s nejlepším know-how, aniž by byl 
vázán místem svého sídla.
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Pozměňovací návrh 1531
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Článek 36 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen
a podléhá obezřetnostnímu dohledu;

b) subjekt má povolení k poskytování 
administrativních služeb nebo je 
registrován ve třetí zemi, v níž je usazen;

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 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 36 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) existuje vhodná dohoda o spolupráci 
mezi příslušným orgánem správce AIF
a orgánem vykonávajícím dohled nad 
daným subjektem.

c) existuje vhodná a účinná dohoda 
o spolupráci mezi příslušným orgánem
členského státu, jehož jménem tuto 
dohodu podepsala Komise, a orgánem 
vykonávajícím dohled nad daným 
subjektem v souladu se standardy 
stanovenými Komisí podle článku 39b.

Or. en

Odůvodnění

K pověření subjektu usazeného ve třetí zemi administrativními úkoly je zapotřebí účinná 
smlouva o spolupráci (výměně informací), kterou jménem členských států podepíše Komise 
(tzv. princip rozšíření pravomocí).
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Pozměňovací návrh 1533
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 36 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) služby přímo kontroluje správce AIF 
registrovaný v některém členském státě, 
který odpovídá za jejich poskytování; 

Or. en

Odůvodnění

Ve finančním sektoru se praktické a odborné znalosti šíří po celém světě. Správci AIF by mělo 
být v zájmu investorů umožněno využít služby subjektu s nejlepším know-how, aniž by byl 
vázán místem svého sídla.

Pozměňovací návrh 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Oceňovatel usazený ve třetí zemi
1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, 
pouze pokud jsou splněny všechny níže 
uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými 
na území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
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oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

V ustanoveních ohledně přenášení úkolů by se měla odrážet současná ustanovení směrnice 
o trzích finančních nástrojů a její prováděcí směrnice, která se týkají externího zajišťování 
investičních služeb nebo stěžejních či důležitých provozních služeb. Tato ustanovení byla 
znovu použita v návrhu upraveného textu a pouze mírně pozměněna, aby zohlednila, 
že se nejedná o investiční společnosti, na něž se vztahuje směrnice o trzích finančních 
nástrojů, ale o správce AIF.

Pozměňovací návrh 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Oceňovatel usazený ve třetí zemi
1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, 
pouze pokud jsou splněny všechny níže 
uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;
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b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými 
na území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným ve 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Oceňovatel usazený ve třetí zemi
1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, 
pouze pokud jsou splněny všechny níže 
uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
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v článku 16;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými 
na území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl být vypuštěn, protože zadávání administrativních úkolů subjektům 
usazeným ve třetí zemi ze strany správců AIF upravuje článek 18.

Pozměňovací návrh 1537
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Oceňovatel usazený ve třetí zemi
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1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, 
pouze pokud jsou splněny všechny níže 
uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými na 
území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným ve 
Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Oceňování by mělo být řádně definováno v článku 16 a možnost delegovat nebo zadat 
oceňování je třeba upravit v článku 18. 
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Pozměňovací návrh 1538
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se
Oceňovatel usazený ve třetí zemi
1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, 
pouze pokud jsou splněny všechny níže 
uvedené podmínky:
a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými na 
území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným ve 
Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným ve 
Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Oceňování je velice citlivým úkonem, a proto by ho neměly provádět subjekty se sídlem 
ve třetí zemi, i když používají rovnocenný režim.

Pozměňovací návrh 1539
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, pouze 
pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

Příslušné orgány mohou ve výjimečných 
případech povolit správci AIF se sídlem 
v Unii jmenovat oceňovatele usazeného 
ve třetí zemi, jestliže oceňovatel se sídlem 
v Unii nemůže přesně určit hodnotu aktiv 
umístěných ve třetích zemích. 

a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými 
na území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví kritéria pro posouzení
aktiv, jejichž hodnotu by oceňovatel 
usazený v Unii nemohl přesně určit.

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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních 
předpisech třetí země jsou rovnocenné 
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standardům a pravidlům použitelným ve 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Oceňování má zásadní význam pro ochranu investorů. Tento úkon by měl být v co největším 
rozsahu prováděn ve Společenství.

Pozměňovací návrh 1540
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, pouze 
pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

1. Členské státy povolí jmenovat 
oceňovatele usazeného ve třetí zemi, pouze 
pokud jsou splněny všechny níže uvedené 
podmínky:

a) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16;

a) oceňovatel usazený ve třetí zemi musí 
mít sídlo v některém členském státě a

b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3, v němž se uvádí, 
že standardy a pravidla oceňování 
používaná oceňovateli usazenými 
na území této země jsou rovnocenné 
standardům a pravidlům použitelným 
ve Společenství.

b) jsou splněny požadavky stanovené 
v článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Správcům by mělo být umožněno diverzifikovat poskytovatele služeb (správce, oceňovatele 
a depozitáře/uschovatele), kteří mají sídlo v EU, ale jejichž ústředí může být mimo EU.
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Pozměňovací návrh 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) existuje vhodná a účinná dohoda 
o spolupráci mezi příslušnými orgány 
členských států, jejichž jménem tuto 
dohodu podepsala Komise, a orgánem 
vykonávajícím dohled nad daným 
subjektem v souladu se standardy 
určenými Komisí v článku 39a.

Or. en

Odůvodnění

Ke jmenování oceňovatele usazeného ve třetí zemi je zapotřebí účinná smlouva o spolupráci 
(výměně informací a daňové politice), kterou jménem členských států podepíše Komise 
(tzv. princip rozšíření pravomocí).

Pozměňovací návrh 1542
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

2. Komise přijme v souladu s články 49a,
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

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

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.



AM\805044CS.doc 73/177 PE439.135v01-00

CS

* Pro Úř. věst. vložte prosím datum: dva 
roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1543
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
2 Komise postupem podle čl. 49 odst. 2
přijme prováděcí opatření, která uvádějí, 
že standardy a pravidla oceňování 
obsažená v právních předpisech třetí země 
jsou rovnocenné standardům a pravidlům 
použitelným ve Společenství.

3. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
2 Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
které uvádějí, že standardy a pravidla 
oceňování obsažená v právních předpisech 
třetí země jsou rovnocenné standardům 
a pravidlům použitelným v Unii.
Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

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 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se

Pověření třetí osoby úkoly depozitáře 
ve vztahu k AIF s domicilem ve třetích 
zemích

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.
Musí být také splněny tyto podmínky:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že pověření depozitáři s domicilem 
v uvedené zemi podléhají účinným 
obezřetnostním pravidlům a dohledu, 
které jsou rovnocenné ustanovením práva 
Společenství;
b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi 
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz a 
financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením práva Společenství.
2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.
3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
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se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
4. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V ustanoveních ohledně přenášení úkolů by se měla odrážet současná ustanovení směrnice 
o trzích finančních nástrojů a její prováděcí směrnice, která se týkají externího zajišťování 
investičních služeb nebo stěžejních či důležitých provozních služeb. Tato ustanovení byla 
znovu použita v návrhu upraveného textu a pouze mírně pozměněna, aby zohlednila, 
že se nejedná o investiční společnosti, na něž se vztahuje směrnice o trzích finančních 
nástrojů, ale o správce AIF. 

Pozměňovací návrh 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se

Pověření třetí osoby úkoly depozitáře 
ve vztahu k AIF s domicilem ve třetích 
zemích

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
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jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.
Musí být také splněny tyto podmínky:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že pověření depozitáři s domicilem 
v uvedené zemi podléhají účinným 
obezřetnostním pravidlům a dohledu, 
které jsou rovnocenné ustanovením práva 
Společenství;
b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi 
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz a 
financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením práva Společenství.
2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.
3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
4. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1546
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se

Pověření třetí osoby úkoly depozitáře 
ve vztahu k AIF s domicilem ve třetích 
zemích

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.
Musí být také splněny tyto podmínky:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že pověření depozitáři s domicilem 
v uvedené zemi podléhají účinným 
obezřetnostním pravidlům a dohledu, 
které jsou rovnocenné ustanovením práva 
Společenství;
b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi 
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz 
a financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením práva Společenství.
2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.
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3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
4. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přenášení úkolů bude dostatečně upraveno v článku 18. 

Pozměňovací návrh 1547
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se

Pověření třetí osoby úkoly depozitáře 
ve vztahu k AIF s domicilem ve třetích 
zemích

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
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země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.
Musí být také splněny tyto podmínky:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že pověření depozitáři s domicilem 
v uvedené zemi podléhají účinným 
obezřetnostním pravidlům a dohledu, 
které jsou rovnocenné ustanovením práva 
Společenství;
b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi 
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz 
a financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením práva Společenství.
2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.
3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
4. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení úkolů depozitáře má negativní důsledky pro ochranu investorů i schopnost správců 
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AIF a orgánů dohledu vykonávat své úkoly.

Pozměňovací návrh 1548
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se

Pověření třetí osoby úkoly depozitáře 
ve vztahu k AIF s domicilem ve třetích 
zemích

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.
Musí být také splněny tyto podmínky:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že pověření depozitáři s domicilem 
v uvedené zemi podléhají účinným 
obezřetnostním pravidlům a dohledu, 
které jsou rovnocenné ustanovením práva 
Společenství;
b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi 
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 4, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz 
a financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením práva Společenství.
2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
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výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.
3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
4. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3 Komise postupem podle čl. 49 
odst. 2 přijme prováděcí opatření, která 
uvádějí, že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty. 

Pozměňovací návrh 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je dostatečně zajištěna spolupráce mezi
domovským členským státem 
a příslušnými orgány třetí země;

b) existuje vhodná a účinná dohoda 
o spolupráci mezi příslušnými orgány
členských států, jejichž jménem tuto 
dohodu podepsala Komise, a orgánem 
vykonávajícím dohled nad daným 
subjektem v souladu se standardy 
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stanovenými Komisí v článku 39a.

Or. en

Odůvodnění

K pověření subjektu usazeného ve třetí zemi úkoly depozitáře je zapotřebí účinná smlouva 
o spolupráci (výměně informací a daňové problematice), kterou jménem členského státu 
podepíše Komise (tzv. zásada rozšíření pravomocí).

Pozměňovací návrh 1550
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 1.

3. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti standardů a pravidel 
oceňování používaných ve třetích zemích, 
jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

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

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

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 1551
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
3 Komise postupem podle čl. 49 odst. 2
přijme prováděcí opatření, která uvádějí, 
že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země jsou rovnocenné 
ustanovením této směrnice.

4. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
3 Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
které uvádějí, že obezřetnostní pravidla, 
dohled a předpisy třetí země jsou 
rovnocenné ustanovením této směrnice.

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

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 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se

Povolování správců AIF, kteří jsou 
usazeni ve třetích zemích

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž se 
uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
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důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.
2. Komise přijme prováděcí opatření 
s cílem stanovit:
a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 
a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 
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Pozměňovací návrh 1553
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39
vypouští se

Povolování správců AIF, kteří jsou 
usazeni ve třetích zemích

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž 
se uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž 
se uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
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důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.
2. Komise přijme prováděcí opatření 
s cílem stanovit:
a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 
a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 
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Or. en

Odůvodnění

Článek 39 je ve směrnici v jejím současném upraveném znění nadbytečný.
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Pozměňovací návrh 1554
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39
vypouští se

Povolování správců AIF, kteří jsou 
usazeni ve třetích zemích

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž se 
uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
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důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.
2. Komise přijme prováděcí opatření 
s cílem stanovit:
a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 
a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 
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Odůvodnění

Umožní-li se subjektům usazeným mimo území EU uvádět na její trh produkty, aniž by v EU 
byly jakýmkoliv způsobem zastoupeny dceřinou společností, půjde o bezprecedentní situaci, 
která s sebou přinese vysoká obezřetnostní rizika. Neměli bychom to proto povolit.
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Pozměňovací návrh 1555
Diogo Feio

Návrh směrnice
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se

Povolování správců AIF, kteří jsou 
usazeni ve třetích zemích

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž se 
uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
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důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.
2. Komise přijme prováděcí opatření 
s cílem stanovit:
a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
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.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 
a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 
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Odůvodnění

Výměna informací v oblasti daní není z hlediska oznámeného cíle směrnice důležitá. Tato 
směrnice by neměla nahradit existující pravidla pro soukromé investování jednotlivých 
členských států. Kromě toho není vhodné omezovat investory, jimž pravidla pro soukromé 
investování členských států mohou povolit obchodovat s „profesionálními investory“, jak 
vymezuje směrnice, neboť by tyto členské státy byly nuceny upravit své vnitrostátní právní 
předpisy.

Pozměňovací návrh 1556
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve Společenství
podle podmínek této směrnice za 
předpokladu, že:

a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž 
se uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům v Unii podle 
podmínek této směrnice za předpokladu, 
že v domovské zemi podléhá 
srovnatelnému dohledu a podobným 
právním předpisům.
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příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným v 
článku 26 vzorové úmluvy OECD o 
daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vyloučení správců AIF usazených ve třetí zemi by došlo k rozdělení trhu, což by 
se negativně odrazilo na evropském jednotném trhu v oblasti finančních služeb.

Pozměňovací návrh 1557
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této směrnice 
za předpokladu, že:

1. Členské státy mohou profesionálním 
investorům v Unii povolit, aby z vlastního 
podnětu investovali do AIF se sídlem 
v Unii nebo ve třetí zemi a spravovaného 
správcem AIF se sídlem ve třetí zemi podle 
podmínek této směrnice za předpokladu, 
že:

Or. en

Odůvodnění

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
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Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Pozměňovací návrh 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve Společenství
podle podmínek této směrnice za 
předpokladu, že:

1. Členské státy v souladu s touto směrnicí 
udělí povolení správci AIF usazenému 
ve třetí zemi k nabízení podílových 
jednotek nebo akcií AIF profesionálním 
investorům v Unii podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve Společenství
podle podmínek této směrnice za 
předpokladu, že:

1. Členské státy v souladu s touto směrnicí 
udělí povolení správci AIF usazenému 
ve třetí zemi k nabízení podílových 
jednotek nebo akcií AIF profesionálním 
investorům v Unii podle podmínek této 
směrnice za předpokladu, že:
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Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž 
se uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1561
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž se 
uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 

a) správce AIF nebo AIF ze třetí země 
jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě;



AM\805044CS.doc 99/177 PE439.135v01-00

CS

této směrnice a účinně uplatňované;

Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF usazenými mimo EU, kteří 1) jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě EU a 2) registrováni u státního regulačního orgánu některého členského státu 
EU, by se mělo zacházet v souladu s touto směrnicí stejným způsobem, jako se správci AIF 
a AIF, kteří mají sídlo v EU.

Pozměňovací návrh 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž 
se uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením
této směrnice a účinně uplatňované;

a) správce AIF podléhá povolení nebo 
registraci ve třetí zemi, v níž je usazen, 
a na tuto třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž 
se uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou srovnatelné s ustanoveními
této směrnice a účinně uplatňované;

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 

vypouští se
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Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1565
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;

b) správce AIF nebo AIF ze třetí země 
jsou registrováni u regulačního úřadu 
některého členského státu;
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Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF usazenými mimo EU, kteří 1) jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě EU a 2) registrováni u státního regulačního orgánu některého členského státu 
EU, by se mělo zacházet v souladu s touto směrnicí stejným způsobem, jako se správci AIF 
a AIF, kteří mají sídlo v EU.

Pozměňovací návrh 1566
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;

c) správce AIF nebo AIF ze třetí země 
splňují všechna kritéria potřebná 
pro udělení povolení ke vstupu na trh, 
která jsou stanovena v této směrnici;

Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF usazenými mimo EU, kteří 1) jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě EU a 2) registrováni u státního regulačního orgánu některého členského státu 
EU, by se mělo zacházet v souladu s touto směrnicí stejným způsobem, jako se správci AIF 
a AIF, kteří mají sídlo v EU.

Pozměňovací návrh 1567
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu
všech informací významných 
pro sledování možných dopadů činnosti 

vypouští se
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správce AIF na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.

Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF usazenými mimo EU, kteří 1) jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě EU a 2) registrováni u státního regulačního orgánu některého členského státu 
EU, by se mělo zacházet v souladu s touto směrnicí stejným způsobem, jako se správci AIF 
a AIF, kteří mají sídlo v EU.

Pozměňovací návrh 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského státu 
a orgánem dohledu nad správcem AIF, 
která zajišťuje účinnou výměnu všech 
informací významných pro sledování 
možných dopadů činnosti správce AIF 
na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a na řádné fungování 
trhů, na nichž správce AIF působí.

d) správce AIF podléhá povolení nebo 
registraci ve třetí zemi, v níž je usazen, 
a jeho orgán dohledu je smluvní stranou 
vícestranného memoranda o porozumění, 
které vydala Mezinárodní organizace 
komisí pro cenné papíry (IOSCO) ohledně 
konzultace, spolupráce a výměny 
informací, či jiné vhodné dohody
o spolupráci mezi příslušnými orgány 
daného členského státu a orgánem dohledu 
nad správcem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.
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Pozměňovací návrh 1569
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského státu 
a orgánem dohledu nad správcem AIF, 
která zajišťuje účinnou výměnu všech 
informací významných pro sledování 
možných dopadů činnosti správce AIF 
na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a na řádné fungování 
trhů, na nichž správce AIF působí.

d) správce AIF podléhá povolení nebo 
registraci ve třetí zemi, v níž je usazen, 
a jeho orgán dohledu je smluvní stranou 
vícestranného memoranda o porozumění, 
které vydala Mezinárodní organizace 
komisí pro cenné papíry (IOSCO) ohledně 
konzultace, spolupráce a výměny 
informací, či jiné vhodné dohody
o spolupráci mezi příslušnými orgány 
daného členského státu a orgánem dohledu 
nad správcem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského státu 
a orgánem dohledu nad správcem AIF, 
která zajišťuje účinnou výměnu všech 
informací významných pro sledování 
možných dopadů činnosti správce AIF 
na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a na řádné fungování 
trhů, na nichž správce AIF působí.

d) orgán dohledu nad správcem AIF 
usazený ve třetí zemi je smluvní stranou  
vícestranného memoranda o porozumění, 
které vydala Mezinárodní organizace 
komisí pro cenné papíry (IOSCO) ohledně 
konzultace, spolupráce a výměny 
informací, či dohody o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského státu 
a orgánem dohledu nad správcem AIF, 
která zajišťuje účinnou výměnu všech 
informací významných pro sledování 
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možných dopadů činnosti správce AIF 
na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a na řádné fungování 
trhů, na nichž správce AIF působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) existuje dohoda o spolupráci mezi
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu
všech informací významných pro sledování 
možných dopadů činnosti správce AIF 
na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a na řádné fungování 
trhů, na nichž správce AIF působí.

d) příslušný orgán třetí země, v níž je 
správce AIF usazen, je vázán 
vícestrannou dohodou o spolupráci 
s příslušnými orgány členských států, 
na jejichž území správce AIF zamýšlí 
nabízet akcie nebo podílové jednotky AIF; 
touto dohodou se v souladu s článkem 35 
zajistí účinná výměna všech informací 
významných pro sledování možných 
dopadů činnosti správce AIF na stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí 
a na řádné fungování trhů, na nichž správce 
AIF působí podle článku 5 a kapitol IV 
a V a v souladu se standardy, které 
Komise stanovila v článku 39a.

Or. en

Odůvodnění

K povolení činnosti správce AIF usazeného ve třetí zemi je zapotřebí účinná dohoda 
o spolupráci (výměně informací), kterou jménem členského státu podepíše Komise 
(tzv. princip rozšíření pravomocí) a kterou je třeba důsledně uplatňovat.
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Pozměňovací návrh 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1573
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Se správci AIF a AIF usazenými mimo EU, kteří 1) jsou fyzicky zastoupeni v některém 
členském státě EU a 2) registrováni u státního regulačního orgánu některého členského státu 
EU, by se mělo zacházet v souladu s touto směrnicí stejným způsobem, jako se správci AIF 
a AIF, kteří mají sídlo v EU.
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Pozměňovací návrh 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

e) třetí země podepsala s Komisí, která 
zastupuje členský stát, v němž správce 
podal žádost o povolení, dohodu v souladu 
se zásadami stanovenými v článku 26 
vzorové úmluvy OECD o daních, které 
zajišťují účinnou výměnu informací 
v oblasti daní v souladu se standardy 
stanovenými Komisí v článku 39a.

Or. en

Pozměňovací návrh 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež vyhovuje zásadám stanoveným 
v článku 26 vzorové úmluvy OECD 
o daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány členského státu, 
u nichž správce AIF usazený v třetí zemi 
podal v souladu s podmínkami 
stanovenými touto směrnicí žádost 
o nabízení podílových jednotek či akcií 
AIF profesionálním investorům se sídlem 
v Unii, vydají povolení pouze tehdy, 
ubezpečí-li se, že dotčený správce AIF 
bude schopen plnit podmínky, které pro 
takové případy ukládá tato směrnice. 
Členský stát, který správci AIF 
usazenému ve třetí zemi takové povolení 
vydá, se pro účely této směrnice považuje 
za domovský členský stát tohoto správce.
Toto povolení platí ve všech členských 
státech pro nabízení podílových jednotek 
nebo akcií AIF a správce AIF usazený ve 
třetí zemi, který podle tohoto článku získal 
povolení v některém členském státě, 
požívá stejná práva a podléhá stejným 
povinnostem podle kapitol IV, V a VI.

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.
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Pozměňovací návrh 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření 
s cílem stanovit:

vypouští se

a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
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

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.
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Pozměňovací návrh 1578
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření
s cílem stanovit:

2. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49s akty v přenesené pravomoci
s cílem stanovit:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obecná kritéria rovnocennosti
pro posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích zemí 
týkajících se obezřetnostních pravidel 
a trvalého dohledu na základě požadavků 
stanovených v kapitole III, IV a V;

a) obecná srovnatelná kritéria 
pro posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích zemí 
týkajících se obezřetnostních pravidel 
a trvalého dohledu, přičemž se zohlední 
veškeré mezinárodní standardy přímo 
související s příslušným typem správce 
AIF nebo jím spravovaným AIF, které 
vydala IOSCO nebo jiná mezinárodní 
organizace, jejímž členem je příslušný 
orgán, členský stát, Komise nebo ESMA; 
druh a úroveň regulace a dohledu 
se může lišit, zejména v závislosti 
na různých typech, velikosti nebo 
složitosti struktury AIF a správce AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1581
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vyloučení správců AIF usazených ve třetí zemi by došlo k rozdělení trhu, což by 
se negativně odrazilo na evropském jednotném trhu v oblasti finančních služeb.
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Pozměňovací návrh 1582
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – 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

V důsledku vyloučení správců AIF usazených ve třetí zemi by došlo k rozdělení trhu, což by 
se negativně odrazilo na evropském jednotném trhu v oblasti finančních služeb.

Pozměňovací návrh 1583
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
*Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost.

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 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 

vypouští se

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1585
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 

vypouští se

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
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dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vyloučení správců AIF usazených ve třetí zemi by došlo k rozdělení trhu, což by 
se negativně odrazilo na evropském jednotném trhu v oblasti finančních služeb.

Pozměňovací návrh 1586
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
2 Komise regulativním postupem podle čl. 
49 odst. 2 přijme prováděcí opatření, která
uvádějí: 

3. Na základě kritérií uvedených v odstavci 
2 Komise v souladu s články 49a, 49b 
a 49c přijme akty v přenesené pravomoci, 
které uvádějí: 

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 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;

a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
srovnatelné s touto směrnicí v závislosti 
na různých typech, velikosti nebo 
složitosti struktury správce AIF nebo AIF 
a účinně uplatňované;

Or. en

Pozměňovací návrh 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1589
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
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*Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členský stát, který správci AIF 
usazenému ve třetí zemi takové povolení 
vydá, se pro účely této směrnice považuje 
za domovský členský stát tohoto správce. 
Toto povolení platí ve všech členských 
státech pro nabízení podílových jednotek 
nebo akcií AIF a správce AIF ze třetí 
země, který podle tohoto článku získal 
povolení v některém členském státě, pro 
tuto činnost požívá stejná práva a podléhá 
stejným povinnostem podle kapitoly III 
článků 16 a 17 a kapitol IV, V a VI jako 
správce AIF, který získal povolení podle 
kapitoly II této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3b. Bez ohledu na jakékoli povolení 
udělené správci AIF usazenému ve třetí 
zemi podle čl. 39 odst. 1 a 2 mohou 
členské státy povolit nabízení produktů 
AIF řízeného správcem usazeným ve třetí 
zemi v souladu s jejich vnitrostátními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh EU pro správce AIF a AIF lze vytvořit jedině pomocí systému, který bude založen 
na srovnatelných pravidlech ve třetích zemích a volném pohybu kapitálu zaručeném Smlouvou 
o ES.

Pozměňovací návrh 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Uplatňování a revize úmluv
Komise přijme pravidla použitelná 
pro dohody uzavřené se třetími zeměmi 
podle této kapitoly a pravidelně je 
podrobuje revizi.
Komise ve spolupráci s členskými státy 
pravidelně reviduje dohody uzavřené 
podle této kapitoly se třetími zeměmi, aby 
zkontrolovala, zda dotčené třetí země tyto 
úmluvy účinně dodržují. Komise oznámí 
výsledky této revize členským státům, 
které je zohlední při posuzování toho, zda 
by vydaná či budoucí povolení v rámci 
této směrnice měla být udělena, 
pozastavena či odebrána.
Komise v souladu s články 49a, 49b a 49c 
přijme akty v přenesené pravomoci s cílem 
určit postup pro přijímání a přezkum 
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standardů a kontrolu jejich dodržování, 
stanovit podmínky účinné spolupráce 
a přijímat opatření v návaznosti na zprávu 
týkající se udělování povolení.

Or. en

Odůvodnění

Komise pravidelně provádí revizi účinnosti dohod o spolupráci.

Pozměňovací návrh 1593
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členské státy určí několik 
příslušných orgánů, uvědomí o tom 
Komisi, přičemž uvedou případné 
rozdělení jejich působnosti.

Pokud členské státy určí několik 
příslušných orgánů, uvědomí o tom Komisi 
a ESMA, přičemž uvedou případné 
rozdělení jejich působnosti.

ESMA stanoví vhodné metody 
ke sledování toho, zda správci AIF plní 
své povinnosti vyplývající z této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní dohled nad správci AIF by měl vykonávat ESMA, aby se zajistily rovné podmínky, 
důsledné uplatňování stávající směrnice a stabilita a integrita finančních trhů. Z tohoto 
důvodu musí být uvedena v tomto článku o příslušných orgánech.

Pozměňovací návrh 1594
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členské státy určí několik 
příslušných orgánů, uvědomí o tom 

Pokud členské státy určí několik 
příslušných orgánů, uvědomí o tom Komisi 
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Komisi, přičemž uvedou případné 
rozdělení jejich působnosti.

a ESMA, přičemž uvedou případné 
rozdělení jejich působnosti.

Or. en

Odůvodnění

Evropský regulační orgán musí být obeznámen s uspořádáním příslušných orgánů ve všech 
členských státech.

Pozměňovací návrh 1595
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušnými orgány jsou orgány veřejné 
správy nebo subjekty určené orgány 
veřejné správy či uznané vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1596
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 41 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci příslušných orgánů Pravomoci ESMA a příslušných 
vnitrostátních orgánů

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl v zájmu ochrany investorů a finanční 
stability vykonávat hlavní dohled nad správci AIF, aby se zajistily stejné podmínky 
pro všechny zúčastněné strany a účinné uplatňování této směrnice. Proto by měly být jeho 
pravomoci uvedeny v tomto článku.
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Pozměňovací návrh 1597
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušným orgánům jsou svěřeny 
veškeré pravomoci pro dohled a šetření, 
které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. 
Pravomoci jsou vykonávány těmito 
způsoby:

1. ESMA a příslušným orgánům jsou 
svěřeny veškeré pravomoci pro dohled 
a šetření, které jsou pro výkon jejich úkolů 
nezbytné. Pravomoci jsou vykonávány 
těmito způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl vykonávat hlavní dohled nad správci 
AIF, aby se zajistily stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany a účinné uplatňování této 
směrnice v zájmu ochrany investorů a finanční stability. Proto by měly být jeho pravomoci 
uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh 1598
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušným orgánům jsou svěřeny 
veškeré pravomoci pro dohled a šetření, 
které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. 
Pravomoci jsou vykonávány těmito 
způsoby:

1. Příslušným orgánům, které určí členské 
státy a ESMA, jsou svěřeny veškeré 
pravomoci pro dohled a šetření, které jsou 
pro výkon jejich úkolů nezbytné. 
Pravomoci jsou vykonávány těmito 
způsoby:

Or. en

Odůvodnění

ESMA musí mít stejné pravomoci jako vnitrostátní orgány.
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Pozměňovací návrh 1599
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány disponují alespoň 
těmito vyšetřovacími pravomocemi:

2. ESMA a příslušné orgány disponují 
alespoň těmito vyšetřovacími 
pravomocemi:

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) by měl v zájmu ochrany investorů a finanční 
stability vykonávat hlavní dohled nad správci AIF, aby se zajistily stejné podmínky 
pro všechny zúčastněné strany a účinné uplatňování této směrnice. Proto by měly být jeho 
pravomoci uvedeny v tomto článku.

Pozměňovací návrh 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány disponují alespoň 
těmito vyšetřovacími pravomocemi:

2. Příslušné orgány disponují alespoň 
těmito vyšetřovacími pravomocemi, které 
mohou kdykoli uplatnit: 

Or. en

Pozměňovací návrh 1601
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a
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Pravomoci ESMA
ESMA stanoví pokyny pro příslušné 
orgány členských států, pokud jde o výkon 
jejich schvalovacích pravomocí 
a informační povinnosti uložené touto 
směrnicí, a pravidelně provádí jejich 
revizi.

Or. en

Odůvodnění

ESMA by měl stanovit pokyny s cílem zajistit rovné podmínky pro zúčastněné strany 
a důsledné uplatňování stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1602
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domovský členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány mohly přijímat následující 
opatření:

1. Domovský členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány mohly přijímat následující 
opatření v souladu s pokyny 
vypracovanými ESMA:

Or. en

Odůvodnění

ESMA by měl vypracovat pokyny s cílem zajistit rovné podmínky pro zúčastněné strany 
a důsledné uplatňování stávající směrnice.

Pozměňovací návrh 1603
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domovský členský stát zajistí, aby 1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
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příslušné orgány mohly přijímat následující 
opatření:

orgány mohly přijímat následující opatření:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí v upraveném právním rámci disponovat účinnými dohlížecími 
pravomocemi.

Pozměňovací návrh 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domovský členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány mohly přijímat
následující opatření:

1. Domovský členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány měly alespoň následující 
pravomoci:

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány disponovaly pravomocemi, které 
jsou nezbytné k přijetí všech potřebných
opatření k zajištění řádného fungování trhů 
v případech, kdy by činnost jednoho nebo 
více AIF na trhu určitého finančního 
nástroje mohla ohrozit řádné fungování 
daného trhu.

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány disponovaly pravomocemi, které 
jsou nezbytné k přijetí všech opatření 
vyžadovaných ESMA k zajištění řádného 
fungování trhů v případech, kdy by činnost 
jednoho nebo více AIF na trhu určitého 
finančního nástroje mohla ohrozit řádné 
fungování daného trhu.

Or. en
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Odůvodnění

ESMA by měl vykonávat hlavní dohled nad správci AIF, aby se zajistily stejné podmínky 
pro všechny zúčastněné strany a účinné uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 1606
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských států 
ukládat trestní sankce, zajistí členské státy 
v souladu se svým vnitrostátním právem, 
aby mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní sankce 
odpovědným osobám za nedodržení 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená a 
odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla týkající 
se porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a příslušné 
sankce a přijmou všechna nezbytná 
opatření k zajištění jejich uplatňování. 
Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských států 
ukládat trestní sankce, zajistí členské státy 
v souladu se svým vnitrostátním právem, 
aby mohla být přijata vhodná správní 
opatření nebo ukládány správní sankce 
odpovědným osobám za nedodržení 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 1607
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských států 
ukládat trestní sankce, zajistí členské státy 
v souladu se svým vnitrostátním právem, 
aby mohla být přijata vhodná správní 

1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odnětí 
povolení nebo právo členských států 
ukládat trestní sankce, zajistí členské státy 
v souladu s pokyny vypracovanými ESMA 
a se svým vnitrostátním právem, aby 
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opatření nebo ukládány správní sankce 
odpovědným osobám za nedodržení 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující.

mohla být přijata vhodná správní opatření 
nebo ukládány správní sankce 
odpovědným osobám za nedodržení 
předpisů přijatých k provedení této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby tato 
opatření byla účinná, přiměřená 
a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

ESMA by měl prostřednictvím pokynů zajistit rovné podmínky pro zúčastněné strany a účinné 
uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 1608
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
vzájemně spolupracují, kdykoli je to 
nezbytné pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice nebo pro výkon jejich 
pravomocí podle této směrnice nebo 
vnitrostátního práva.

1. Příslušné orgány členských států 
spolupracují mezi sebou, s ESMA 
a s Evropským výborem pro systémová 
rizika (ESRB), kdykoli je to nezbytné 
pro účely plnění jejich úkolů podle této 
směrnice nebo pro výkon jejich pravomocí 
podle této směrnice nebo vnitrostátního 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí spolupracovat s novými evropskými orgány dohledu.
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Pozměňovací návrh 1609
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
vzájemně spolupracují, kdykoli je to 
nezbytné pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice nebo pro výkon jejich 
pravomocí podle této směrnice nebo 
vnitrostátního práva.

1. Příslušné orgány členských států 
spolupracují s ESMA a mezi sebou, 
kdykoli je to nezbytné pro účely plnění 
jejich úkolů podle této směrnice nebo 
pro výkon jejich pravomocí podle této 
směrnice nebo vnitrostátního práva.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být zajištěny stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany a má-li být zaručeno 
účinné uplatňování této směrnice a finanční stabilita, je zcela nezbytné, aby příslušné orgány 
členských států spolupracovaly s ESMA a aby si tyto subjekty vzájemně předávaly informace.

Pozměňovací návrh 1610
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány členských států si 
vzájemně neprodleně poskytnou informace 
požadované pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice.

4. Příslušné orgány členských států si 
vzájemně neprodleně poskytnou informace 
požadované pro účely plnění jejich úkolů 
podle této směrnice a rovněž je postoupí 
ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být zajištěny stejné podmínky pro všechny zúčastněné strany a zaručeno účinné 
uplatňování této směrnice a finanční stabilita, je zcela nezbytné, aby příslušné orgány 
členských států spolupracovaly s ESMA a aby si tyto subjekty vzájemně předávaly informace.
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Pozměňovací návrh 1611
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise postupem podle čl. 49 odst. 2
přijme prováděcí opatření týkající se 
postupů výměny informací mezi 
příslušnými orgány.

5. Komise v souladu s články 49a, 49b 
a 49c přijme akty v přenesené pravomoci
týkající se postupů výměny informací mezi 
příslušnými orgány.

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
*Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 46 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna informací týkajících se možných 
důsledků činnosti správce AIF pro systém

Výměna informací týkajících se činnosti 
správce AIF

Or. en
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Pozměňovací návrh 1613
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování správců AIF a dohled 
nad nimi podle této směrnice sdělují 
informace příslušným orgánům jiných 
členských států, je-li to důležité 
pro sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých správců AIF nebo 
správců AIF hromadně pro stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí a 
pro řádné fungování trhů, na nichž správci 
AIF působí. Informován je rovněž 
Evropský výbor regulátorů trhů s cennými 
papíry (CESR) zřízený rozhodnutím 
Komise 2009/77/ES ze dne 23. ledna 
20091, který tyto informace předá 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování správců AIF a dohled 
nad nimi podle této směrnice sdělují 
informace příslušným orgánům jiných 
členských států, je-li to důležité 
pro sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých správců AIF nebo 
správců AIF hromadně pro stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí 
a pro řádné fungování trhů, na nichž 
správci AIF působí. 

Příslušné orgány, které jsou podle této 
směrnice odpovědné za povolování 
správců AIF a dohled nad nimi, rovněž 
zajistí náležité informování ESMA 
zejména tím, že: 
– plní své informační povinnosti vůči 
ESMA stanovené v této směrnici, 
zejména v článku 25;
– bezodkladně zodpoví veškeré dotazy 
ze strany ESMA bez ohledu na to, zda 
se týkají správce AIF, nad nímž 
vykonávají dohled, AIF řízeného tímto 
správcem nebo jsou obecné povahy;
– okamžitě ESMA poskytnou závěry 
vyvozené z jejich hodnocení rizik, která 
mohou vyplývat z činnosti správce AIF 
pro jím spravovaný AIF, včetně opatření, 
která příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF v tomto 
ohledu navrhují přijmout; a

                                               
1 Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 18–22.
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– poskytnou ESMA veškeré vlastní či 
získané informace, které pokládají za 
důležité pro to, aby ESMA mohl plnit své 
poslání. 
ESMA postoupí příslušným orgánům 
ostatních členských států informace, 
které mu poskytly příslušné orgány 
domovského členského státu správce AIF 
a které jsou významné pro dohled 
vykonávaný příslušnými orgány ostatních 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dohledu nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně vymezit a organizovat 
výměnu informací mezi členskými státy a orgány EU. Dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.

Pozměňovací návrh 1614
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování správců AIF a dohled 
nad nimi podle této směrnice sdělují 
informace příslušným orgánům jiných 
členských států, je-li to důležité pro 
sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých správců AIF nebo 
správců AIF hromadně pro stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí a 
pro řádné fungování trhů, na nichž správci
AIF působí. Informován je rovněž 
Evropský výbor regulátorů trhů s cennými 
papíry (CESR) zřízený rozhodnutím 
Komise 2009/77/ES ze dne 23. ledna 

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování AIF a dohled nad nimi 
podle této směrnice sdělují informace 
ESMA a ESRB, je-li to důležité 
pro sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých AIF nebo AIF 
hromadně pro stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a pro řádné 
fungování trhů, na nichž AIF působí. 
ESMA tyto informace předá příslušným 
orgánům ostatních členských států.
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20091, který tyto informace předá 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

ESMA by měl na evropské úrovni odpovídat za centrální správu relevantních informací 
týkajících se systémových rizik.

Pozměňovací návrh 1615
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování správců AIF a dohled 
nad nimi podle této směrnice sdělují 
informace příslušným orgánům jiných 
členských států, je-li to důležité pro 
sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých správců AIF nebo 
správců AIF hromadně pro stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí a 
pro řádné fungování trhů, na nichž správci 
AIF působí. Informován je rovněž 
Evropský výbor regulátorů trhů s cennými 
papíry (CESR) zřízený rozhodnutím 
Komise 2009/77/ES ze dne 23. ledna 
20091, který tyto informace předá 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

1. Příslušné orgány odpovědné 
za povolování správců AIF a dohled 
nad nimi podle této směrnice sdělují 
informace příslušným orgánům jiných 
členských států, je-li to důležité pro 
sledování a řešení možných důsledků 
činnosti jednotlivých správců AIF nebo 
správců AIF hromadně pro stabilitu 
systémově důležitých finančních institucí a 
pro řádné fungování trhů, na nichž správci 
AIF působí. Informovány jsou rovněž 
ESMA a ESRB, které tyto informace 
předají příslušným orgánům ostatních 
členských států.

1Úř. věst. L 25, 29. 1. 2009, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Plně podporuje vytvoření evropského systému dohledu.
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Pozměňovací návrh 1616
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Souhrnné informace o činnosti správců 
AIF v jeho kompetenci sděluje příslušný 
orgán správců AIF čtvrtletně 
Hospodářskému a finančnímu výboru 
zřízenému čl. 114 odst. 2 Smlouvy o ES.

2. Za podmínek stanovených v článku 15 
nařízení (EU) č. … [o 
makroobezřetnostním dohledu nad 
finančním systémem na úrovni 
Společenství a o zřízení Evropského 
výboru pro systémová rizika] souhrnné 
informace o činnosti správců AIF v jejich
kompetenci sdělují příslušné orgány
správců AIF domovského členského státu
výboru ESRB.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a objasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.

Pozměňovací návrh 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veškeré informace, které příslušné 
orgány obdrží a které se týkají správců 
AIF, jsou na požádání sdělovány Komisi, 
jež pravidelně v této souvislosti vydává 
statistické zprávy.



AM\805044CS.doc 131/177 PE439.135v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1.

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1 a sdělovaných Komisi podle 
odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1619
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1.

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavců 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a objasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 1620
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1.

3. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví způsoby, obsah a četnost 
výměny informací poskytovaných podle 
odstavce 1.

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

Komise zajistí, aby tyto akty vstoupily 
v platnost do ...*.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost.

<

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1621
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány jednoho členského 
státu mohou požádat příslušné orgány 
jiného členského státu o spolupráci při 
dohledu nebo ověřování na místě nebo 
šetření na území onoho jiného členského 

1. Příslušné orgány jednoho členského 
státu mohou požádat příslušné orgány 
jiného členského státu o spolupráci při 
dohledu nebo ověřování na místě nebo 
šetření na území onoho jiného členského 
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státu v rámci svých pravomocí podle této 
směrnice.

státu v rámci svých pravomocí podle této 
směrnice, přičemž o tom okamžitě 
informují orgán ESMA.

Pokud příslušný orgán obdrží žádost 
o ověření na místě nebo šetření, pak 
provede jeden z následujících kroků:

Pokud příslušné orgány obdrží žádost 
o ověření na místě nebo šetření, pak 
provedou jeden z následujících kroků:

a) ověření nebo šetření provede sám; a) ověření nebo šetření provedou samy;
b) umožní provést ověření nebo šetření
žádajícímu orgánu;

b) umožní provést ověření nebo šetření 
žádajícímu orgánu;

c) umožní provést ověření nebo šetření 
auditorům nebo odborníkům.

c) umožní provést ověření nebo šetření 
auditorům nebo odborníkům.

Při provádění ověření nebo šetření 
uvedených v tomto odstavci berou 
příslušné orgány v úvahu veškeré 
připomínky poskytnuté v tomto ohledu 
orgánem ESMA.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a objasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.

Pozměňovací návrh 1622
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány členského státu 
okamžitě informují orgán ESMA o 
případech, kdy byl požadavek na:
a) provedení šetření nebo ověření na místě 
podle odstavce 1 odmítnut nebo nebyla 
v přiměřené době přijata opatření; nebo
b) schválení jeho oficiálních představitelů, 
kteří mají spolupracovat s příslušnými 
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orgány jiného členského státu, bylo 
odmítnuto nebo nebyla v přiměřené době 
přijata opatření.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a objasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.

Pozměňovací návrh 1623
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření
týkající se postupů pro ověřování na místě 
a šetření.

4. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci
týkající se postupů pro ověřování na místě 
a šetření a způsobů podávání informací 
orgánu ESMA podle tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je nutno 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a objasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat důležité informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 1624
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření
týkající se postupů pro ověřování na místě 
a šetření.

4. Komise může v souladu s články 49a, 
49b a 49c přijmout akty v přenesené 
pravomoci týkající se postupů 
pro ověřování na místě a šetření.

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 1625
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský výbor regulátorů trhů s 
cennými papíry (CESR) stanoví 
mechanismus zprostředkování v případě 
sporů.

1. Orgán ESMA stanoví mechanismus 
zprostředkování v případě sporů.

Or. en

Odůvodnění

Výbor CESR bude brzo nahrazen orgánem ESMA. Záměrem předkládaného pozměňovacího 
návrhu je tuto změnu ve struktuře evropského dohledu předjímat.
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Pozměňovací návrh 1626
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský výbor regulátorů trhů s 
cennými papíry (CESR) stanoví 
mechanismus zprostředkování v případě 
sporů.

1. Orgán ESMA stanoví mechanismus 
zprostředkování v případě sporů.

Or. en

Odůvodnění

V této směrnice je zapotřebí vzít v úvahu orgán ESMA.

Pozměňovací návrh 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc výboru CESR, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Příslušné orgány vezmou 
doporučení CESR náležitě v úvahu.

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc výboru CESR, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Příslušné orgány jsou rozhodnutím
CESR vázány.

Or. en



AM\805044CS.doc 137/177 PE439.135v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1628
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc výboru CESR, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Příslušné orgány vezmou 
doporučení CESR náležitě v úvahu.

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc orgánu ESMA, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Pokud se spor nevyřeší, může 
orgán ESMA uložit dotyčným příslušným 
orgánům řešení.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost za řešení sporů mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států musí 
spočívat na orgánu ESMA, aby se předešlo regulačním arbitrážím.

Pozměňovací návrh 1629
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc výboru CESR, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Příslušné orgány vezmou 
doporučení CESR náležitě v úvahu.

2. V případě sporu mezi příslušnými 
orgány ohledně posouzení, jednání nebo 
opomenutí jednoho z příslušných orgánů 
na základě této směrnice předloží příslušné 
orgány věc orgánu ESMA, kde bude věc 
projednána s cílem najít rychlé a účinné 
řešení. Příslušné orgány vezmou 
doporučení ESMA náležitě v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

Výbor CESR bude brzo nahrazen orgánem ESMA. Záměrem předkládaného pozměňovacího 
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návrhu je tuto změnu ve struktuře evropského dohledu předjímat.

Pozměňovací návrh 1630
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se
Výbor
1. Komisi je nápomocen Evropský výbor 
pro cenné papíry zřízený rozhodnutím 
Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 
2001 o zřízení Evropského výboru pro 
cenné papíry.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, s ohledem 
na ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.
Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na 
ustanovení článku 8 zmíněného 
rozhodnutí.

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 1631
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 5, čl. 12 
odst. 3, článku 13, čl. 16 odst. 4, čl. 18 
odst. 4, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 3, čl. 21 
odst. 4, čl. 24 odst. 2, čl. 25 odst. 3, čl. 28 
odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 31 odst. 3, čl. 33 
odst. 7, čl. 37 odst. 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 
odst. 3, čl. 38 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 39 
odst. 3, čl. 45 odst. 5, čl. 46 odst. 3, čl. 47 
odst. 4 a článek 53 jsou svěřeny Komisi na 
dobu pěti let od vstupu této směrnice 
v platnost. Komise vypracuje nejpozději 12 
měsíců před koncem pětiletého období 
zprávu o obnovení přenesených 
pravomocí, která bude podle potřeby 
doplněna o legislativní návrh na 
prodloužení doby trvání přenesených 
pravomocí.

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament a Radu.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 49b 
a 49c.

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 1632
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 49 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 4, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 11 
odst. 5, čl. 12 odst. 3, článku 13, čl. 16 
odst. 4, čl. 18 odst. 4, čl. 19 odst. 4, čl. 20 
odst. 3, čl. 21 odst. 4, čl. 24 odst. 2, čl. 25 
odst. 3, čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 4, čl. 31 
odst. 3, čl. 33 odst. 7, čl. 37 odst. 2, čl. 37 
odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 38 odst. 4, čl. 39 
odst. 2, čl. 39 odst. 3, čl. 45 odst. 5, čl. 46 
odst. 3, čl. 47 odst. 4 a článku 53 mohou 
zrušit Evropský parlament nebo Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, informuje druhý orgán a 
Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí blíže určených 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na účinnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejňuje se v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Časové období musí být dostatečně dlouhé, aby bylo slučitelné s postupy Evropského 
parlamentu a obdobími parlamentních přestávek. Mělo by být zachováno výsostné právo 
Evropského parlamentu hlasovat o zrušení přenesení pravomoci. Tak je to stanoveno 
v Lisabonské smlouvě. Písemné odůvodnění není požadováno. Nejedná se o postup, u nějž je 
stanoveno, že má být posouzen Tribunálem Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 1633
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 49 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce. Komise nepřijme akty 
v přenesené pravomoci během 
parlamentních přestávek nebo dva týdny 
bezprostředně před takovou přestávkou.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k přijatému aktu 
v přenesené pravomoci, tento akt 
v platnost nevstoupí. Orgán, který vznese 
námitku, uvede důvody pro vznesení 
námitky k aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

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

Časové období musí být dostatečně dlouhé, aby bylo slučitelné s postupy Evropského 
parlamentu a obdobími parlamentních přestávek.
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Pozměňovací návrh 1634
Vicky Ford

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dva roky ode dne uvedeného v článku 54
Komise na základě veřejné konzultace a po 
projednání s příslušnými orgány 
přezkoumá uplatňování a oblast působnosti 
této směrnice. Při přezkumu také náležitě 
zohlední vývoj na mezinárodní úrovni 
a jednání se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

1. Komise do ...* na základě veřejné 
konzultace a po projednání s příslušnými 
orgány přezkoumá uplatňování a oblast 
působnosti této směrnice a posoudí její 
dopad na:

a) dostupnost investičního kapitálu 
pro podniky usazené v Unii, zejména 
pro inovativní podniky;
b) úroveň investic Unie v třetích zemích, 
a to především v zemích rozvojových;
c) výnosy investic penzijních fondů 
založených nebo působících v Unii, a to 
se zvláštním důrazem na souvislosti 
vyplývající z demografických trendů 
v Unii.

Evropskému parlamentu a Radě předloží 
zprávu s vhodnými návrhy. 

2. Komise na základě konzultací 
s Evropským parlamentem a Radou 
posoudí, zda je – vzhledem k vývoji na 
trhu a k informacím získaným v souladu 
s odstavcem 1 a s ohledem na ochranu 
spotřebitelů a konkurenceschopnost –
zapotřebí tuto směrnici pozměnit. Je-li to 
zapotřebí, předloží Komise do 
...*Evropskému parlamentu a Radě 
příslušný návrh.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři 
roky po datu uvedeném v článku 54.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dva roky ode dne uvedeného v článku 54
Komise na základě veřejné konzultace 
a po projednání s příslušnými orgány 
přezkoumá uplatňování a oblast působnosti 
této směrnice. Při přezkumu také náležitě 
zohlední vývoj na mezinárodní úrovni 
a jednání se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.

Komise do ...* na základě veřejné 
konzultace a zohlednění vnitrostátních 
daňových systémů a po projednání 
s příslušnými orgány přezkoumá 
uplatňování a oblast působnosti této 
směrnice. Při přezkumu také náležitě 
zohlední vývoj na mezinárodní úrovni 
a jednání se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky po datu uvedeném v článku 54.

Or. en

Pozměňovací návrh 1636
Wolf Klinz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do ...* předloží návrh na revizi 
této směrnice, který zavede kritéria pro 
stanovení rovnocennosti se třetími 
zeměmi. Komise posoudí, za jakých 
podmínek mohou podle oznamovacích 
postupů správci AIF usazení v Unii 
nabízet na celém území Unie akcie nebo 
podílové jednotky AIF usazených 
ve třetích zemích. Mimoto Komise 
posoudí, za jakých podmínek mohou 
správci AIF usazených ve třetích zemích 
nabízet jednotky nebo akcie AIF 
profesionálním investorům v Unii.
Komise se pokusí o stanovení 
rovnocennosti s třetími zeměmi. 
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Požadavky rovnocennosti zahrnou 
regulační a dozorovou rovnocennost, 
reciprocitu přístupu na trh a dohodu 
o výměně informací mezi příslušnými 
orgány domovských členských států 
správců AIF a příslušnými orgány dané 
třetí země.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: pět 
let po datu uvedeném v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Případná rovnocennost by měla být po pětiletém období znovu posouzena. Díky tomu bude 
možno přihlédnout k vývoji ve světě a bude poskytnuta dostatečná doba pro posouzení 
fungování této směrnice.

Pozměňovací návrh 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 50 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží před zahájením 
přezkumu uplatňování a působnosti této 
směrnice návrh na změny směrnic 
2006/48/ES a 2006/49/ES s cílem zajistit 
přiměřenou úroveň kapitálových 
požadavků u finančních institucí, které 
provádějí operace s AIF, a zohlednit 
přitom riziko, jež nesou, celkovou 
finanční stabilitu a případné střety zájmu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1638
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 
směrnice.

Správci AIF, kteří již získali ve svých 
domovských členských státech povolení 
vykonávat správu fondů před ...*
a všechny AIF, jež spravují, jsou 
považovány pro účely této směrnice 
za povolené. Toto povolení platí pro účely 
uvedené směrnice, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:
a) právní předpisy členských států, v nichž 
správci AIF získali povolení, stanoví, 
že správci AIF musí dosáhnout souladu 
s požadavky týkajícími se výkonu činnosti, 
střetů zájmu a řízení rizik; a
b) správci AIF prokázali před příslušným 
orgánem domovského členského státu 
před ...*, že jsou schopni splnit veškeré 
požadavky, jež ukládá tato směrnice.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum:
datum uvedené v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF, kteří již získali povolení ve svých domovských státech, by měli být považováni 
podle této směrnice za schválené, pokud budou splněny určité podmínky.

Pozměňovací návrh 1639
Burkhard Balz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 

Správci AIF usazených na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
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směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 
směrnice.

do ...** ve svém domovském členském 
státě. Správci AIF by neměli mít 
za povinnost splňovat ustanovení této 
směrnice nebo předkládat žádost 
o povolení, aby mohli vykonávat správu 
AIF zřízených před … *
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum:
datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři 
roky od data uvedeného v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména v případech, kdy jde o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení 
do jednoho roku od lhůty pro provedení 
této směrnice.

Správci AIF usazených na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
do ...**. Správci AIF by neměli mít 
za povinnost splňovat ustanovení této 
směrnice nebo předkládat žádost 
o povolení, aby mohli vykonávat správu 
AIF zřízených do …*.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři 
roky od data uvedeného v článku 54.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména protože jde o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 1641
Sari Essayah

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 
směrnice.

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
do ...**. Pokud nejsou v určitém AIF po 
...* vydávány nebo nabízeny žádné nové 
jednotky nebo akcie, požadavek týkající se 
správy takového AIF se neuplatní.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
jeden rok od data uvedeného v článku 54.

Or. en

Pozměňovací návrh 1642
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 

1. Správci AIF usazených na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
do ...**.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
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směrnice. datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: tři 
roky od data uvedeného v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména protože jde o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 1643
Wolf Klinz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 
směrnice.

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
do ...**.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: dva 
roky od data uvedeného v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Doba jednoho roku se jeví jako velmi krátká, měla by být tudíž z praktických důvodů 
prodloužena na dva roky.
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Pozměňovací návrh 1644
Pascal Canfin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před [lhůta pro provedení 
této směrnice], přijmou veškerá opatření 
nezbytná k dosažení souladu s touto 
směrnicí a podají žádost o povolení do 
jednoho roku od lhůty pro provedení této 
směrnice.

AIF a správci AIF, kteří působí na území 
Společenství před ...*, přijmou veškerá 
opatření nezbytná k dosažení souladu 
s touto směrnicí a podají žádost o povolení 
do ...**.

* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
jeden rok od data uvedeného v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují dostatek času ke splnění nových požadavků, jež jsou začleněny do této 
směrnice, aby nemuseli prodávat svá aktiva za znevýhodněných podmínek.

Pozměňovací návrh 1645
Burkhard Balz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF může podat podle této 
směrnice žádost o povolení, aby mohl 
nabízet své služby v Unii v souladu s touto 
směrnicí; AIF, které byly zřízeny před … 
*, pod podmínkou, že poskytnou 
příslušným orgánům informace uvedené 
v článcích 31 a 33 a investorům 
informace uvedené v článku 20.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména v případech, kdy jde o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 1646
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správci AIF mohou i nadále spravovat 
fondy bez povolení – a pokud takové 
povolení mají – nemusí je uvést 
do souladu s touto směrnicí v případě, 
že se jedná o AIF, které byly zřízeny před 
…*, a to pod podmínkou, že v těchto AIF, 
jež nabízejí své služby v Unii po …*, 
nebyly vydány žádné nové akcie, ani 
v nich nevznikly žádné nové účasti.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména protože jde o uzavřené fondy.
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Pozměňovací návrh 1647
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud správci AIF spravují uzavřené AIF 
nebo otevřené AIF, pro které platí závazek 
nenakládat s akciemi do … *, které 
nevstoupily do žádných kapitálových 
závazků po … **, mohou i nadále 
spravovat takové AIF podle této směrnice 
bez povolení až do …***.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: den 
vstupu této směrnice v platnost.
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
čtyři roky po vstupu této směrnice 
v platnost.
*** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
20 let po vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Pozměňovací návrh 1648
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 31 až. 33 této směrnice 
se nevztahují na nabízení akcií nebo 
podílových jednotek AIF, které jsou 
předmětem současné nabídky veřejnosti 
na základě prospektu, který byl 
vypracován a zveřejněn v souladu 
se směrnicí 2003/71/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby do této směrnice bylo začleněno ustanovení o ochraně předchozího stavu 
(tzv. „grandfathering“), aby měli správci AIF – a především jejich investoři – dostatek času 
k přizpůsobení se novým opatřením, a to zejména protože jde o uzavřené fondy.

Pozměňovací návrh 1649
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Profesionální investoři usazení v Unii, 
kteří investovali …* do AIF usazeného 
v třetí zemi mohou i nadále do tohoto AIF 
investovat, neboť tato investice je 
považována za investici z iniciativy 
profesionálního investora.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
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AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Pozměňovací návrh 1650
Pascal Canfin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení investičních politik stanovená 
v článku 35 této směrnice jsou okamžitě 
uplatňována u nových investic.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují dostatek času ke splnění nových požadavků, jež jsou začleněny do této 
směrnice, aby nemuseli prodávat svá aktiva za znevýhodněných podmínek.

Pozměňovací návrh 1651
Pascal Canfin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U investic do otevřených AIF, které 
nejsou držiteli povolení, jež byly učiněny 
před …*, mají investoři tři roky na to, aby 
je uvedli do souladu s touto směrnicí.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
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datum uvedené v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují dostatek času ke splnění nových požadavků, jež jsou začleněny do této 
směrnice, aby nemuseli prodávat svá aktiva za znevýhodněných podmínek.

Pozměňovací návrh 1652
Pascal Canfin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 51 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U investic do zavřených AIF, které nejsou 
držiteli povolení, jež byly učiněny před 
…*, se požadavky této směrnice v oblasti 
investičních politik na investory 
nevztahují, pokud nebyly akcie nebo 
jednotky odkoupeny AIF, které nejsou 
držiteli povolení.
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: 
datum uvedené v článku 54.

Or. en

Odůvodnění

Investoři potřebují dostatek času ke splnění nových požadavků, jež jsou začleněny do této 
směrnice, aby nemuseli prodávat svá aktiva za znevýhodněných podmínek.

Pozměňovací návrh 1653
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51a
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Mikrofinanční AIF
S cílem vypracovat vhodný regulační 
rámec pro aktiva v kategorii 
mikrofinanční investiční fondy, v souladu 
se zásadou proporcionality, navrhne 
Komise specifický regulační rámec pro 
mikrofinanční investiční fondy tak, že je 
např. začlení do navrhovaných změn 
směrnice 2009/65/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zásada proporcionality by měla zajistit vhodnou regulaci přizpůsobenou specifickým rysům 
některých typů fondů, např. mikrofinančním fondům, aniž by je vyňala z působnosti této 
směrnice. Těmi by se měla zabývat připravovaná směrnice o SKIPCP (UCITS V).

Pozměňovací návrh 1654
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 52
 Směrnice 2004/39/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 vypouští se
Změna směrnice 2004/39/ES

V ustanovení čl. 19 odst. 6 směrnice 
2004/39/ES se doplňuje nová odrážka, 
která zní:
„– služba se netýká alternativního 
investičního fondu ve smyslu čl. 3 písm. a) 
[směrnice xx/xx/ES].“

Or. en

Odůvodnění

Označení, zda je AIF nekomplexní či komplexní nástroj, by mělo i nadále záviset 
na uplatňování kritérií stanovených v článku 38 prováděcí směrnice o trzích finančních 
nástrojů.
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Pozměňovací návrh 1655
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53
Směrnice 2009/65/ES
Článek 50 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53 vypouští se
Změna směrnice 2009/…/ES

Směrnice 2009/XX/ES se mění takto:
Vkládá se článek 50a, který zní:
„S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
SKIPCP, které do těchto cenných papírů 
nebo jiných finančních nástrojů investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby SKIPCP směl investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí 
splnit SKIPCP, který investuje do těchto 
cenných papírů nebo jiných finančních 
nástrojů.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
této směrnice jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.“

Or. en
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Odůvodnění

Změna této pasáže by vyžadovala změnit řadu dalších článků směrnice o SKIPCP a zavést 
pojem aktů v přenesené pravomoci. Toto není vhodné místo k navržení tak významných změn, 
a Komise by proto měla předložit revizi příslušných částí směrnice o SKIPCP.

Pozměňovací návrh 1656
Wolf Klinz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53
Směrnice 2009/65/ES
Článek 50 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53 vypouští se
Změna směrnice 2009/…/ES

Směrnice 2009/XX/ES se mění takto:
Vkládá se článek 50a, který zní:
„S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
SKIPCP, které do těchto cenných papírů 
nebo jiných finančních nástrojů investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:
a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby SKIPCP směl investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, které zajistí, že si 
původce ponechá čistý ekonomický podíl 
ve výši nejméně 5 %;
b) kvalitativní požadavky, které musí 
splnit SKIPCP, který investuje do těchto 
cenných papírů nebo jiných finančních 
nástrojů.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
této směrnice jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
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s kontrolou podle čl. 107 odst. 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 1657
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53
Směrnice 2009/65/ES
Článek 50 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2009/XX/ES se mění takto: Směrnice 2009/65/ES se mění takto:

Vkládá se článek 50a, který zní: Vkládá se článek 50a, který zní:
„S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na 
obchodovatelné cenné papíry a jiné 
finanční nástroje (původci), a zájmy 
SKIPCP, které do těchto cenných papírů 
nebo jiných finančních nástrojů investují, 
přijme Komise prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:

„S cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy původců 
ve smyslu čl. 4 odst. 41 směrnice 
2006/48/ES a zájmy SKIPCP, které do 
těchto cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů investují, přijme 
Komise akty v přenesené pravomoci, jimiž 
se stanoví požadavky v těchto oblastech:

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

a) požadavky, které musí splnit původce, 
aby SKIPCP směl investovat do cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů 
tohoto typu vydaných po 1. lednu 2011, 
včetně požadavků, aby původce:

i) si ponechal čistý ekonomický podíl ve 
výši nejméně 5 % při každé takové emisi 
cenných papírů, a
ii) uvedl ve svém prospektu nebo jiných 
dokumentech o emisi těchto cenných 
papírů, že tento podíl má a ponechá si jej 
(představení informací o původci); a

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
SKIPCP, který investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.

b) kvalitativní požadavky, které musí splnit 
SKIPCP, který investuje do těchto cenných 
papírů nebo jiných finančních nástrojů.

SKIPCP mohou vycházet z představení 
informací o původci po celou dobu 
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existence takových cenných papírů při 
rozhodování o investicích do těchto 
cenných papírů.

Tato opatření, jejichž účelem je změna této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 107 odst. 2.“

Tyto akty, jejichž účelem je změna této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
postupem uvedeným v článcích 49a, 49b 
a 49c.“

Or. en

Odůvodnění

Sladění směrnic o SKIPCP a směrnice MiFID. Po investorech by nemělo být požadováno, aby 
zajistili, aby si emitenti/původci ponechávali čistý ekonomický podíl ve svém portfoliu, neboť 
tato povinnost by měla být uložena přímo emitentům/původcům. AIF budou mít možnost 
vycházet z představení informací o emitentovi/původci po celou dobu existence těchto cenných 
papírů.

Pozměňovací návrh 1658
Sari Essayah

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53
Směrnice 2009/65/ES
Čl.50 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Členské státy učiní veškeré vhodné kroky 
s cílem zajistit soudržnost mezi odvětvími 
a odstranit nesoulad mezi zájmy firem, 
které transformují úvěry na převoditelné 
cenné papíry a jiné finanční nástroje 
(původci), a zájmy SKIPCP, které 
do těchto cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů investují. Komise 
přijme prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
požadavky v těchto oblastech:

Or. en

Odůvodnění

Sladění směrnic o SKIPCP a směrnice MiFID. Po investorech by nemělo být požadováno, aby 
zajistili, aby si emitenti/původci ponechávali čistý ekonomický podíl ve svém portfoliu, neboť 
tato povinnost by měla být uložena přímo emitentům/původcům. AIF budou mít možnost 
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vycházet z představení informací o emitentovi/původci po celou dobu existence těchto cenných 
papírů.

Pozměňovací návrh 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53 a (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 1 – odst. 1 – body 7 a a 7 b (nové) a čl. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53a
Změna směrnice 2003/6/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 
o obchodování zasvěcených osob 
a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) 
se mění takto:
1. V článku 1 se v prvním pododstavci 
doplňují nové body, které znějí:
„7a. ‚krátkým prodejem‘ (short sale) 
se rozumí prodej cenného papíru, který 
prodávající nevlastní, a každý prodej, 
který je uzavřen doručením cenného 
papíru, který si prodávající zapůjčil, nebo 
jej má na svém účtu;
7b. ‚nekrytým krátkým prodejem‘ (naked 
short sale) se rozumí krátký prodej 
cenného papíru v případě, kdy si 
prodávající cenný papír nezapůjčil nebo 
neuzavřel dohodu o jeho zapůjčení, a to 
před předložením příkazu ke krátkému 
prodeji cenného papíru, který má doručit 
kupujícímu, nebo v okamžiku předložení 
příkazu.“
2. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a
S cílem regulovat krátké prodeje a zakázat 
nekryté krátké prodeje kapitálových 
cenných papírů, včetně cenných papírů 
umožňujících přístup k akciím emitenta, 
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přijme Komise akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví požadavky 
v těchto oblastech:
a) účastníci trhu povinně předávají 
příslušným orgánům domovského 
členského státu zprávy o krátkých 
prodejích, o nejdůležitějším trhu 
z hlediska likvidity a o zakládacích 
dokumentech emitenta, pokud dojde 
k překročení určitých akcionářských 
limitů; tyto zprávy při překročení určitých 
akcionářských limitů zveřejní;
b) finanční zprostředkovatelé označují 
příkazy, aby odlišili krátké prodeje 
od ostatních prodejů;
c) účastníci trhu vypracovávají 
dokumentaci prokazující, že si před 
provedením krátkého prodeje nebo před 
uzavřením dohody o krátkém prodeji 
zapůjčili akcie nebo uzavřeli dohodu 
o jejich zapůjčení;
d) požadavek, aby účastníci trhu doručili 
akcie, které prodali, nejpozději tři dny 
po datu uzavření obchodu a odkoupili 
prodané akcie zpět v případě, že nebyly 
do této lhůty doručeny;
e) příslušné orgány by měly dostat 
přiměřené pravomoci k uplatnění postihu 
na ty účastníky trhu, kteří nesplnili 
ustanovení bodů a) až d);
f) příslušné orgány by měly dostat 
přiměřené pravomoci, aby mohly 
výjimečně zakázat vytvoření nebo zvýšení 
čisté krátké pozice (net short position) 
v případě kapitálového cenného papíru, 
jehož cena výrazně poklesla;
g) požadavek, aby příslušné orgány 
provedly – před výjimečným zákazem 
vytvoření nebo zvýšení čisté krátké pozice 
u kapitálového cenného papíru na 
konkrétním segmentu trhu nebo na všech 
trzích v případě výrazného poklesu trhu –
konzultace prostřednictvím Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy.“

Or. en
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Odůvodnění

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Pozměňovací návrh 1660
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XI – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53a
Změna směrnice 2006/48/ES 

Ve směrnici 2006/48/ES se doplňuje 
do přílohy XI tento bod, který zní:
„3a. Pro účely případného určení podle 
čl. 124 odst. 3 příslušné orgány konkrétně 
sledují expozice úvěrové instituce, kterou 
alternativní investiční fondy využívají 
k dosažení pákového efektu, v souladu 
se směrnicí 2010/…/ES [o správcích 
alternativních investičních fondů].“

Or. en

Odůvodnění

Banky – a orgány dohledu nad nimi – nesou odpovědnost za řízení rizik a měly by tudíž 
odpovídat i za sledování pákového efektu. Tuto otázku je třeba upřesnit formou změny 
směrnice o kapitálových požadavcích.
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Pozměňovací návrh 1661
Bernd Lange

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53a
Vztah s jinými předpisy Společenství 

a vnitrostátními předpisy
Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
týkající se postupů informování, 
konzultací a případně účasti stanovených 
v rámci vnitrostátních právních předpisů, 
především v souladu se směrnicemi 
2009/38/ES, 2001/86/ES, 2002/14/ES 
a 2004/25/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1662
Jürgen Klute

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53a
Vztah s jinými předpisy Společenství 

a vnitrostátními předpisy
Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení 
týkající se postupů informování, 
konzultací a případně účasti stanovených 
v rámci vnitrostátních právních předpisů, 
především v souladu se směrnicemi 
2009/38/ES, 2001/86/ES, 2002/14/ES 
a 2004/25/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1663
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během tohoto tříletého období mohou 
členské státy povolit profesionálním 
investorům v Unii, aby z vlastního 
podnětu investovali do AIF, které jsou 
usazeny v Unii nebo ve třetí zemi a jsou 
spravovány správcem AIF usazeným ve 
třetí zemi, aniž by museli splnit podmínky 
stanovené v článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Tento text byl vložen s cílem objasnit, že během tříletého přechodného období mohou členské 
státy povolit, aby profesionální investoři investovali do AIF, které mají či nemají domicil 
ve Společenství a jsou spravovány správcem AIF usazeným ve třetí zemi, i když tyto AIF 
nesplňují požadavky na rovnocennost podle článku 39.

Pozměňovací návrh 1664
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Funkce, které mohou správci AIF 
vykonávat:
1. Služby spojené se správou investic
a) správa portfolia,
b) řízení rizik;
c) oceňování a stanovování cen.
2. Administrativní služby
a) výpočet hodnoty čistých aktiv na 
základě zásad oceňování stanovených 
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v zakládacích dokumentech a prospektu;
b) vedení registru podílníků/akcionářů;
c) vedení účetních záznamů;
d) emise a vyplácení podílových 
jednotek/akcií;
e) právní služby a účetní služby v rámci 
správy fondu (včetně daňových přiznání);
f) vyřizování žádostí o informace od 
zákazníků;
g) sledování dodržování právních 
předpisů;
h) rozdělování příjmů;
i) smluvní vyrovnání (včetně odeslání 
osvědčení);
j) služby domicilace.
3. Marketingové služby

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha je založena na odpovídající příloze směrnice SKIPCP IV. Viz rovněž příloha I 
revidovaného kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009 a Gauzèsova 
zpráva (Pozměňovací návrh 138).

Pozměňovací návrh 1665
Othmar Karas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Funkce, které mohou správci AIF 
vykonávat:
1. Správa investic
a) správa portfolia,
b) řízení rizik,
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2. Administrativní úkony
a) právní služby a účetní služby v rámci 
správy fondu;
b) vyřizování žádostí o informace 
od zákazníků;
c) oceňování a stanovování cen (včetně 
daňových přiznání);
d) sledování dodržování právních 
předpisů;
e) vedení registru podílníků/akcionářů;
f) rozdělování příjmů;
g) emise a vyplácení podílových 
jednotek/akcií;
h) smluvní vyrovnání (včetně odeslání 
osvědčení);
i) vedení účetních záznamů.
3. Marketing.

Or. en

Odůvodnění

Definice služeb správy a vedlejších služeb, které může poskytovat správce AIF. Omezení 
služeb správy na hlavní služby kolektivní správy portfolia (v článku 3d a v příloze) v souladu 
se směrnicí o SKIPCP a rovněž vedlejší služby v článku 4a (nový) (správa portfolia s volným 
uvážením a některé doplňkové služby) je velmi důležité, aby se zabránilo střetům zájmu mezi 
svěřeneckými činnostmi týkajícími se správy investic a ostatními činnostmi (bankovní, 
pojišťovací služby atd.).

Pozměňovací návrh 1666
Thomas Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Funkce, které mohou správci AIF 
vykonávat:
1. Správa investic
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a) správa portfolia,
b) řízení rizik,
2. Administrativní úkony
a) právní služby a účetní služby v rámci 
správy fondu;
b) vyřizování žádostí o informace od 
zákazníků;
c) oceňování a stanovování cen (včetně 
daňových přiznání);
d) sledování dodržování právních 
předpisů;
e) vedení registru podílníků/akcionářů;
f) rozdělování příjmů;
g) emise a vyplácení podílových 
jednotek/akcií;
h) smluvní vyrovnání (včetně odeslání 
osvědčení);
i) vedení účetních záznamů.
3. Marketing.

Or. en

Pozměňovací návrh 1667
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Činnosti správy, které mohou správci AIF 
vykonávat pro účely této směrnice:
1. Správa investic
2. Administrativní úkony:
a) právní služby a účetní služby v rámci 
správy fondu;
b) vyřizování žádostí o informace 
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od zákazníků;
c) oceňování a stanovování cen (včetně 
daňových přiznání);
d) sledování dodržování právních 
předpisů;
e) vedení registru podílníků;
f) rozdělování příjmů;
g) emise a vyplácení podílových jednotek;
h) smluvní vyrovnání (včetně odeslání 
osvědčení);
i) vedení účetních záznamů.
3. Marketing.

Or. en

Odůvodnění

Sladění činností správy se směrnicí o SKIPCP.

Pozměňovací návrh 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

1. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro kategorie pracovníků, 
včetně vrcholového vedení, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad 
na jejich rizikový profil nebo na rizikový 
profil AIF, které spravují, dodržují správci 
AIF tyto zásady:
a) politika odměňování je v souladu 
s řádným a účinným řízením rizik, takové 
řízení prosazuje a nemotivuje 
k podstupování rizik, jež nejsou v souladu 
s rizikovými profily, pravidly, jimiž se fond 
řídí, nebo se zakládacími dokumenty 
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spravovaného AIF;
b) politika odměňování je v souladu 
s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami 
a zájmy správce AIF a AIF, který 
spravuje, nebo investorů AIF, a zahrnuje 
opatření na předcházení střetu zájmů;
c) řídící orgán v rámci své dohlížecí 
funkce nad správcem AIF přijímá 
a pravidelně přezkoumává obecné zásady 
politiky odměňování a odpovídá za její 
provádění;
d) provádění politiky odměňování je 
nejméně jednou ročně podrobeno 
centrální a nezávislé interní kontrole 
s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány 
zásady a postupy odměňování přijaté 
řídícím orgánem v rámci jeho dohlížecí 
funkce;
e) pracovníci působící v oblasti řízení rizik 
jsou odměňováni podle míry plnění cílů 
souvisejících s jejich funkcemi, nezávisle 
na výsledcích obchodních útvarů, které 
kontrolují;
f) je-li odměňování vázáno na výsledky, je 
celková částka odměny založena 
na vhodné kombinaci posouzení výsledků 
daného jednotlivce a dotyčného 
obchodního útvaru nebo dotyčného AIF 
a posouzení celkových výsledků správce 
AIF, přičemž při posuzování výsledků 
daného jednotlivce by se mělo vyváženě 
přihlížet ke kritériím finančního 
i nefinančního charakteru;
g) posuzování výsledků je zasazeno 
do víceletého rámce odpovídajícího 
hospodářskému cyklu AIF spravovaného 
správcem AIF, aby se zajistilo, aby byl 
proces posouzení založen na 
dlouhodobějších výsledcích a aby 
skutečně vyplacené výkonnostní složky 
odměny byly rovnoměrně rozloženy do 
období, v němž jsou zohledněny politika 
vyplácení spravovaného AIF a investiční 
rizika s tím spojená;
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h) smluvně zaručená proměnlivá složka 
odměny je poskytována výjimečně a pouze 
v souvislosti s náborem nových 
pracovníků a je omezena na první rok;
i) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala naprosto
flexibilně určovat proměnlivé složky 
odměny, včetně možnosti nevyplácet žádné 
proměnlivé složky odměny;
j) platby spojené s předčasným ukončením 
smlouvy odrážejí výsledky dosažené 
v průběhu celé doby a jsou koncipovány 
tak, aby nebyly odměnou za selhání;
k) měření výsledků, používané k výpočtu 
proměnlivých složek odměny nebo 
souborů proměnlivých složek odměny, 
zahrnuje komplexní mechanismus úprav 
zohledňující všechny relevantní typy 
stávajících i budoucích rizik;
l) je-li zjištěno riziko, které – kdyby bylo 
známo v okamžiku výplaty proměnlivé 
složky odměny – by bývalo bylo vzato 
v úvahu při jejím stanovení, může být část 
proměnlivé složky odměny (nejméně 20 % 
její výše) správcem AIF z důvodu úpravy 
vymáhána zpět (na základě žádosti 
o úhradu), ale pouze tehdy, když 
mechanismus stanovený v písmenu m) 
k provedení této úpravy nestačí; tento 
mechanismus zpětného vymáhání je 
uplatňován po příslušnou dobu s ohledem 
na rizika, jež byla vzata v úvahu při 
výplatě odměny, ne však po dobu kratší 
čtyř let;
m) značná část, která představuje 
nejméně 50 % proměnlivé složky odměny, 
se odkládá na dobu, jež je přiměřená 
s ohledem na životní cyklus a politiku 
vyplácení dotyčného AIF a je v souladu 
s povahou rizik tohoto AIF; tato doba 
však není kratší než čtyři roky; odměna, 
která má být vyplacena v souladu 
s podmínkami odkladu splatnosti, 
se nepřevádí rychleji, než by tomu bylo 
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na poměrném základě; v případě 
proměnlivé složky odměny představující 
zvlášť vysokou částku se odkládá výplata 
nejméně 60 % této částky;
n) proměnlivá složka odměny, včetně části 
s odloženou splatností, se vyplácí či 
převádí pouze v případě, že je to udržitelné 
vzhledem k finanční situaci AIF jako 
celku a odůvodněné vzhledem 
k výsledkům dotyčného obchodního 
útvaru, AIF a dotyčného jednotlivce; 
v případě slabých či záporných finančních 
výsledků správce AIF nebo dotyčných 
AIF dojde zpravidla k výraznému snížení 
celkové proměnlivé složky odměny;
o) pracovníci se musí zavázat, že nebudou 
používat osobní zajišťovací strategie nebo 
pojištění spojené s odměnou či 
odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 
výsledky usměrňování rizik zakotveného 
v systémech jejich odměňování.
2. Zásady stanovené v bodě 1 se vztahují 
na odměnu vyplácenou správcem AIF 
a na odměnu vyplácenou samotným AIF 
(podíl na zisku, tzv. carried interest).
Bod 1 se vztahuje na výnosy pro 
zaměstnance z jejich investic v AIF 
spravovaných správcem AIF a na odměnu 
vyplácenou v souvislosti s likvidací AIF. 
Bod 1 písm. m) se nevztahuje na 
proměnlivou složku odměny s přímou 
vazbou na výnosy z poplatků, jež získal 
správce AIF a které nemohou být 
vymáhány zpět.
3. Správci AIF, kteří jsou významní 
z hlediska své velikosti nebo z hlediska 
velikosti AIF, které spravují, své vnitřní 
organizace a povahy, rozsahu a složitosti 
svých činností, zřídí výbor pro 
odměňování. Výbor pro odměňování má 
takovou podobu, která mu umožňuje 
kompetentním a nezávislým způsobem 
posuzovat politiky a postupy odměňování 
a rovněž pobídky vytvořené za účelem 
řízení rizika.
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Výbor pro odměňování odpovídá 
za přípravu rozhodnutí týkajících se 
odměňování, včetně rozhodnutí, která 
mají důsledky pro riziko dotyčného 
správce AIF nebo AIF a jejich řízení rizik 
a která mají být přijata řídícím orgánem 
v rámci jeho dohlížecí funkce. Výboru 
pro odměňování předsedá člen řídícího 
orgánu, jenž v dotyčném správci AIF 
nezastává žádné výkonné funkce.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro odměňování by měla zahrnovat obecné zásady a jednoduchá a vymahatelná 
pravidla, jako např. procentní podíl proměnlivé složky odměny, jenž může být vymáhán zpět 
(na základě žádosti o úhradu), nebo podíl proměnlivé složky odměny, která může mít 
odloženou splatnost. Navrhované pravidlo je toto: nejméně 50 % by mělo mít odloženou 
splatnost o nejméně čtyři roky; navíc může být 20 % ještě vymáháno zpět po dobu čtyř let. 
Tato pravidla se musí vztahovat na všechny formy odměn.

Pozměňovací návrh 1669
Pascal Canfin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

1. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro kategorie pracovníků, 
včetně vrcholového vedení, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na
jejich rizikový profil nebo na rizikové 
profily AIF, které spravují, dodržují 
správci AIF následující zásady způsobem 
a v míře, která odpovídá jejich velikosti a 
velikosti AIF, které spravují, jejich vnitřní 
organizaci a povaze, rozsahu a složitosti 
jejich činností:
a) politika odměňování je v souladu 
s řádným a účinným řízením rizik, takové 
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řízení prosazuje a nemotivuje 
k podstupování rizik, jež nejsou v souladu 
s rizikovými profily, pravidly, jimiž se fond 
řídí, nebo se zakládacími dokumenty 
spravovaného AIF;
b) politika odměňování je v souladu 
s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami 
a zájmy správce AIF a AIF, který 
spravuje, nebo investorů AIF, a zahrnuje 
opatření na předcházení střetu zájmů;
c) řídící orgán v rámci své dohlížecí 
funkce nad správcem AIF přijímá 
a pravidelně přezkoumává obecné zásady 
politiky odměňování a odpovídá za její 
provádění;
d) provádění politiky odměňování je 
nejméně jednou ročně podrobeno 
centrální a nezávislé interní kontrole 
s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány 
zásady a postupy odměňování přijaté 
řídícím orgánem v rámci jeho dohlížecí 
funkce;
e) pracovníci působící v oblasti řízení rizik 
jsou odměňováni podle míry plnění cílů 
souvisejících s jejich funkcemi, nezávisle 
na výsledcích obchodních útvarů, které 
kontrolují;
f) je-li odměňování vázáno na výsledky, je 
celková částka odměny založena na 
kombinaci posouzení výsledků daného 
jednotlivce a dotyčného obchodního 
útvaru nebo dotyčného AIF a posouzení 
celkových výsledků správce AIF, přičemž 
při posuzování výsledků daného 
jednotlivce by se mělo přihlížet ke 
kritériím finančního i nefinančního 
charakteru;
g) posuzování výsledků je zasazeno 
do víceletého rámce odpovídajícího 
hospodářskému cyklu AIF spravovaného 
správcem AIF, aby se zajistilo, že proces 
posouzení bude založen na 
dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 
vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rovnoměrně rozloženy do období, 
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v němž jsou zohledněny politika vyplácení 
AIF, který spravuje, a investiční rizika 
s tím spojená;
h) smluvně zaručená proměnlivá složka 
odměny není povolena;
i) podíl proměnlivých složek celkové 
odměny je omezen; stálá složka tvoří 
dostatečně velkou část celkové odměny, 
aby umožňovala naprosto flexibilně 
určovat proměnlivé složky odměny, včetně 
možnosti nevyplácet žádné proměnlivé 
složky odměny;
j) platby spojené s předčasným ukončením 
smlouvy odrážejí výsledky dosažené 
v průběhu celé doby a jsou koncipovány 
tak, aby nebyly odměnou za selhání;
k) měření výsledků používané k výpočtu 
proměnlivých složek odměny nebo 
souborů proměnlivých složek odměny 
zahrnuje úpravu pro všechny relevantní 
typy stávajících i budoucích rizik;
l) vyplacení proměnlivé složky odměny se 
odkládá na dobu, jež je přiměřená 
s ohledem na životní cyklus a politiku 
vyplácení dotyčného AIF a je v souladu 
s povahou rizik tohoto AIF; u uzavřených 
fondů lze proměnlivou složku odměny 
vyplatit pouze při likvidaci tohoto AIF; 
u otevřených fondů lze proměnlivou 
složku odměny vyplatit pouze po uplynutí 
5 let; odměna, která má být vyplacena 
v souladu s podmínkami odkladu 
splatnosti, se nepřevádí rychleji, než by 
tomu bylo na poměrném základě;
m) proměnlivá složka odměny, včetně 
části s odloženou splatností, se vyplácí či 
převádí pouze v případě, že je to udržitelné 
vzhledem k finanční situaci AIF jako 
celku a odůvodněné vzhledem 
k výsledkům dotyčného obchodního 
útvaru, AIF a dotyčného jednotlivce; 
v případě slabých či záporných finančních 
výsledků správce AIF nebo dotyčných 
AIF dojde zpravidla k výraznému snížení 
celkové proměnlivé složky odměny;
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n) pracovníci se musí zavázat, že nebudou 
používat osobní zajišťovací strategie nebo 
pojištění spojené s odměnou či 
odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 
účinky usměrňování rizik zakotveného 
v systémech jejich odměňování.
2. Zásady stanovené v bodě 1 se vztahují 
na odměnu vyplácenou správcem AIF 
a na odměnu vyplácenou samotným AIF 
(podíl na zisku, tzv. carried interest).
Bod 1 se nevztahuje na výnosy pro 
zaměstnance z jejich investic v AIF 
spravovaných správcem AIF, ani 
na odměnu vyplácenou v souvislosti 
s likvidací AIF. Bod 1 písm. l) 
se nevztahuje na proměnlivou složku 
odměny s přímou vazbou na výnosy 
z poplatků, jež získal správce AIF a které 
nemohou být vymáhány zpět.
3. Správci AIF, kteří jsou významní 
z hlediska své velikosti nebo z hlediska 
velikosti AIF, kterou spravují, své vnitřní 
organizace a povahy, rozsahu a složitosti 
svých činností, zřídí výbor pro 
odměňování. Výbor pro odměňování má 
takovou podobu, která mu umožňuje 
kompetentním a nezávislým způsobem 
posuzovat politiky a postupy odměňování 
a rovněž pobídky vytvořené za účelem 
řízení rizika.
Výbor pro odměňování odpovídá za 
přípravu rozhodnutí týkajících se 
odměňování, včetně rozhodnutí, která 
mají důsledky pro riziko dotyčného 
správce AIF nebo AIF a jejich řízení rizik 
a která mají být přijata řídícím orgánem v 
rámci jeho dohlížecí funkce. Výboru pro 
odměňování předsedá člen řídícího 
orgánu, jenž v dotyčném správci AIF 
nezastává žádné výkonné funkce.

Or. en

Odůvodnění

Cílem podrobných ustanovení o politikách odměňování je předcházet regulačním arbitrážím.
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