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Predlog spremembe 1433
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trženje deležev ali enot AIS v matični 
državi članici

Trženje deležev ali enot AIS s sedežem v 
Uniji

Or. en

Predlog spremembe 1434
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trženje deležev ali enot AIS v matični
državi članici 

Trženje deležev ali enot AIS v državi članici

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za trženje mora izdati država članica, v kateri se bo AIS tržil.

Predlog spremembe 1435
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS profesionalnim 
vlagateljem v matični državi članici, in 

1. deleži ali enote AIS, ki ima dovoljenje, 
se lahko tržijo profesionalnim vlagateljem 
v državi članici, in sicer, ko so izpolnjeni 
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sicer, ko so izpolnjeni pogoji iz tega člena. pogoji iz tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje se izda AIS (usklajenost s prejšnjim predlogom spremembe).

Predlog spremembe 1436
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS profesionalnim 
vlagateljem v matični državi članici, in 
sicer, ko so izpolnjeni pogoji iz tega člena. 

1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS, ki ima sedež v Uniji, 
profesionalnim vlagateljem v matični 
državi članici in/ali kateri koli drugi 
državi članici, in sicer, ko so izpolnjeni 
pogoji iz tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 1437
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS profesionalnim 
vlagateljem v matični državi članici, in 
sicer, ko so izpolnjeni pogoji iz tega člena. 

1. UAIS, ki ima dovoljenje, lahko trži 
deleže ali enote AIS, ki ima sedež v 
Skupnosti, profesionalnim vlagateljem v 
matični državi članici UAIS, in sicer, ko so 
izpolnjeni pogoji iz tega člena. 

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalni sistemi zasebnega plasiranja morajo soobstajati skupaj s potnim listom, ki 
dovoljuje trženje skladov tretjih držav v državi članici v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom.

Predlog spremembe 1438
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS pristojne organe v matični državi 
članici obvesti o vsakem AIS, ki ga 
namerava tržiti.

2. UAIS Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge ter pristojne organe v 
matični državi članici obvesti o vsakem 
AIS, ki ga namerava tržiti.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je končni nadzornik UAIS, zato bi moral 
prejemati vsa poročila in obvestila.

Predlog spremembe 1439
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS pristojne organe v matični državi 
članici obvesti o vsakem AIS, ki ga 
namerava tržiti.

2. UAIS pristojne organe v državi članici, 
kjer ima AIS sedež, obvesti o vsakem AIS, 
ki ga namerava tržiti.

Or. en
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Predlog spremembe 1440
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS pristojne organe v matični državi 
članici obvesti o vsakem AIS, ki ga 
namerava tržiti.

2. UAIS pristojne organe v državi članici 
obvesti o vsakem AIS, ki ga namerava 
tržiti v tej državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za trženje mora izdati država članica, v kateri se bo AIS tržil.

Predlog spremembe 1441
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitve AIS, ki ga namerava tržiti, 
in informacije o tem, kje ima(jo) AIS 
sedež;

(a) uradno obvestilo, vključno s poslovnim 
načrtom, v katerem so opredeljeni AIS, ki 
jih namerava tržiti, in informacije o tem, 
kjer ima(jo) AIS sedež;

Or. en

Predlog spremembe 1442
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitve AIS, ki ga namerava tržiti, 
in informacije o tem, kje ima(jo) AIS 
sedež;

(a) opredelitve AIS, ki ga namerava tržiti, 
in informacije o tem, kje je bil AIS 
ustanovljen;
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Or. en

Predlog spremembe 1443
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) potrdila, da ima zadevni UAIS 
dovoljenje;

Or. en

Predlog spremembe 1444
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) seznam držav članic, v katerih UAIS 
namerava tržiti enote ali deleže AIS, ki jih 
upravlja, profesionalnim vlagateljem;

Or. en

Predlog spremembe 1445
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacij o ureditvah, vzpostavljenih 
za preprečevanje, da bi se enote ali deleži 
tega AIS tržili malim vlagateljem, vključno 
za primer, ko se UAIS opira na dejavnosti 
neodvisnih subjektov v zvezi z 
zagotavljanjem investicijskih storitev za 

(d) po potrebi, informacij o ureditvah, 
vzpostavljenih za preprečevanje, da bi se 
enote ali deleži tega AIS tržili malim 
vlagateljem, vključno za primer, ko se 
UAIS opira na dejavnosti neodvisnih 
subjektov v zvezi z zagotavljanjem 
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njegov(e) AIS. investicijskih storitev za njegov(e) AIS.

Or. en

Predlog spremembe 1446
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi države članice, v 
kateri ima AIS sedež, obvestilo iz odstavka 
2 nemudoma posredujejo:
(a) pristojnemu organu matične države 
članice UAIS, kadar AIS nima sedeža v 
isti državi članici; ter 
(b) pristojnim organom države članice, v 
kateri UAIS namerava tržiti AIS.

Or. en

Predlog spremembe 1447
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Najpozneje deset delovnih dni po 
prejemu popolnega obvestila v skladu z 
odstavkom 2 pristojni organi matične 
države članice obvestijo UAIS, ali lahko 
začne tržiti AIS, opredeljen v obvestilu iz 
odstavka 2.

3. Pristojni organi države članice, v kateri 
ima AIS sedež, najpozneje deset delovnih 
dni po datumu prejema popolnega 
obvestila s strani pristojnega organa
matične države članice UAIS, kadar AIS 
nima sedeža v isti državi članici, in 
pristojnih organov v državi članici, v 
kateri UAIS namerava tržiti AIS, 
obvestijo UAIS, ali lahko začne tržiti AIS, 
opredeljen v obvestilu iz odstavka 2.
Pristojni organi države članice, v kateri 
ima AIS sedež, prav tako obvestijo 
pristojni organ matične države članice 
UAIS, kadar AIS nima sedeža v isti državi 
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članici, in pristojne organe v državah 
članicah, v katerih UAIS namerava tržiti 
AIS, da UAIS lahko začne tržiti deleže ali 
enote AIS.

Pod pogojem izvedbenih ukrepov iz 
tretjega pododstavka lahko v skladu s tem 
členom pristojni organi naložijo omejitve 
ali pogoje glede trženja AIS.
Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko v skladu z drugim pododstavkom 
tega odstavka naložijo glede trženja AIS. 
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Najpozneje deset delovnih dni po 
prejemu popolnega obvestila v skladu z 
odstavkom 2 pristojni organi matične 
države članice obvestijo UAIS, ali lahko 
začne tržiti AIS, opredeljen v obvestilu iz 
odstavka 2.

3. Najpozneje dvajset delovnih dni po 
prejemu popolnega obvestila v skladu z 
odstavkom 2 pristojni organi matične 
države članice obvestijo UAIS, ali lahko 
začne tržiti AIS, opredeljen v obvestilu iz 
odstavka 2.

Or. en
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Predlog spremembe 1449
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Najpozneje deset delovnih dni po 
prejemu popolnega obvestila v skladu z 
odstavkom 2 pristojni organi matične 
države članice obvestijo UAIS, ali lahko 
začne tržiti AIS, opredeljen v obvestilu iz 
odstavka 2.

3. Najpozneje dva meseca po prejemu 
popolnega obvestila v skladu z odstavkom 
2 pristojni organi matične države članice 
obvestijo UAIS, ali lahko začne tržiti AIS, 
opredeljen v obvestilu iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti dovolj časa za izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe 1450
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pod pogojem izvedbenih ukrepov iz 
tretjega pododstavka lahko v skladu s tem 
členom pristojni organi naložijo omejitve 
ali pogoje glede trženja AIS.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1451
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko v skladu z drugim pododstavkom 
tega odstavka naložijo glede trženja AIS. 
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1452
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko v skladu z drugim pododstavkom 
tega odstavka naložijo glede trženja AIS. 
Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 49(3).“

Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c sprejme 
ukrepe, ki opredeljujejo vrste omejitev ali 
pogojev, ki se lahko v skladu z drugim 
pododstavkom tega odstavka naložijo 
glede trženja AIS.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1453
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Brez poseganja v člen 32(1) države 
članice zagotovijo, da se AIS, ki jih 
upravljajo UIAS, tržijo le profesionalnim 
vlagateljem.

4. Pristojni organi države članice, v kateri 
ima AIS sedež, lahko trženje AIS 
preprečijo zgolj, če informacije v uradnem 
obvestilu kažejo, da UAIS ne bo upravljal 
AIS v skladu z eno ali več določbami te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1454
Burkhard Balz

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. UAIS po tej direktivi lahko na svojem 
ozemlju tržijo AIS, ki imajo sedež zunaj 
Unije. Takšna možnost zahteva, da ima 
UAIS sedež v Uniji ali da obstajata 
sporazum o sodelovanju in učinkovita 
izmenjava vseh zadevnih informacij za 
spremljanje sistemskega tveganja med:
(a) pristojnimi organi države članice, kjer 
se AIS trži, in pristojnimi organi tretje 
države;
(b) UAIS in nadzornikom;
(c) nadzornikom UAIS in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive je regulirati obstoječe neregulirane upravitelje investicijskih skladov. Ker naj bi 
istočasno olajšala razporeditev v EU, je potreben dosleden pristop.
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Predlog spremembe 1455
Corien Wortmann-Kool

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V skladu z nacionalno zakonodajo 
lahko matična država članica UAIS temu 
dovoli trženje AIS, ki ima sedež zunaj 
Unije, na njenem ozemlju. 
Če AIS dopušča odplačevanje po izbiri 
vlagateljev, takšna možnost zahteva, da 
ima UAIS sedež v Uniji ali da obstajata 
sporazum o sodelovanju in učinkovita 
izmenjava vseh zadevnih informacij za 
spremljanje sistemskega tveganja med:
(a) pristojnimi organi države članice, kjer 
se AIS trži, in pristojnimi organi tretje 
države;
(b) UAIS in nadzornikom;
(c) nadzornikom UAIS in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

Novi odstavek 4a, ki daje posameznim državam članicam možnost, da ohranijo izjeme za 
zasebno plasiranje, je nujen, da ne bi prišlo do velike škode v pokojninskih skladih EU in pri 
drugih vlagateljih, do česar bi sicer prišlo, če ne bi imeli dostopa do skladov, ki se upravljajo 
zunaj EU.

Predlog spremembe 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Brez poseganja v določbe iz poglavja 
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VI lahko države članice UAIS dovolijo 
trženje deležev ali enot tistih AIS, ki imajo 
sedež v tretji državi ali niso zajeti v tej 
direktivi, profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi zasebnega plasiranja morajo soobstajati skupaj s potnim listom, ki 
dovoljuje trženje skladov tretjih držav v državi članici v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom.

Predlog spremembe 1457
Sari Essayah

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Brez poseganja v to direktivo lahko 
države članice dovolijo ali še naprej 
dovoljujejo trženje alternativnih 
investicijskih skladov, ki niso zajeti v tej 
Direktivi, profesionalnim vlagateljem na 
njihovem ozemlju v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 1458
Gunnar Hökmark

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko UAIS z 
dovoljenjem, ki upravlja AIS s sedežem v 
tretji državi, dovolijo trženje deležev ali 
enot takega AIS profesionalnim 
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vlagateljem na njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo nadaljevanje obstoječih dejavnosti tretjih držav v tistih jurisdikcijah EU, ki 
se za to odločijo, v skladu z načelom subsidiarnosti. Pristojni organ v EU v celoti in 
pregledno regulira UAIS z dovoljenjem.

Predlog spremembe 1459
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za ureditve iz točke (f) odstavka 2 
veljajo zakoni in nadzor države članice, v 
kateri se bo AIS tržil.

Or. en

Predlog spremembe 1460
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice zagotovijo, da se 
uradno obvestilo in potrdilo iz odstavka 2 
predložita v jeziku, ki se običajno 
uporablja na področju mednarodnih 
financ.
Države članice prav tako zagotovijo, da 
njihovi pristojni organi sprejmejo 
elektronski prenos in vložitev dokumentov 
iz odstavka 3.

Or. en
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Predlog spremembe 1461
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 3, UAIS najmanj en mesec
pred uvedbo spremembe pristojnemu 
organu države članice, v kateri ima AIS 
sedež, predloži pisno obvestilo o tej 
spremembi.
Pristojni organi države članice, v kateri 
ima AIS sedež, o teh spremembah prav 
tako nemudoma obvestijo pristojni organ 
matične države članice UAIS, kadar AIS 
nima sedeža v isti državi članici, in 
pristojne organe v državah članicah, v 
katerih se AIS trži.

Or. en

Predlog spremembe 1462
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Brez poseganja v člen 32(1) države 
članice zagotovijo, da se AIS, ki jih 
upravljajo UIAS, tržijo le profesionalnim 
vlagateljem.

Or. en
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Predlog spremembe 1463
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 31 – odstavek 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4e. Komisija lahko, v skladu s postopki iz 
člena 49(2), sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo naslednje:
(a) obliko in vsebino standardnega 
modela uradnega obvestila;
(b) obliko in vsebino standardnega 
modela potrdila.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1464
Catherine Stihler

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko na svojem ozemlju
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.

1. Brez poseganja v druge pravne 
instrumente EU države članice UAIS
lahko dovolijo trženje deležev ali enot AIS, 
ki jih upravljajo, ne glede na to, ali se 
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tržijo v državi ali čezmejno, malim 
vlagateljem na splošno ali posebnim 
kategorijam malih vlagateljev na svojem 
ozemlju.

Države članice lahko UAIS ali AIS v ta 
namen naložijo strožje zahteve.

V takšnih primerih države članice lahko 
sprejmejo dodatne zahteve v zvezi z 
delovanjem, organizacijo ali trženjem 
AIS, ki se prodajajo malim vlagateljem 
(ali kombinaciji malih in profesionalnih 
vlagateljev) na njihovem ozemlju, ali 
dejavnostmi UAIS, ki upravlja tak AIS.
Vendar države članice ne smejo 
preprečevati čezmejnega trženja AIS 
malim vlagateljem z nalaganjem zahtev, 
ki bi bile za AIS s sedežem v drugi državi 
članici strožje ali dodatne v primerjavi z 
AIS s sedežem na njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je poudariti, da so nekatere vrste AIS, na primer investicijske družbe, že vključene v 
pravno ureditev EU, vključno z direktivo o prospektu in direktivo o preglednosti. Obstoječa 
zakonodaja podeljuje AIS, za katere veljajo njene zahteve, nekatere pravice, tudi pravico do 
potnega lista AIS za čezmejno trženje. 
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Predlog spremembe 1465
Peter Skinner

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko na svojem ozemlju
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.

1. Brez poseganja v druge pravne 
instrumente EU države članice UAIS
lahko dovolijo trženje deležev ali enot AIS, 
ki jih upravljajo, ne glede na to, ali se 
tržijo v državi ali čezmejno, malim 
vlagateljem na splošno ali posebnim 
kategorijam malih vlagateljev na svojem 
ozemlju.

Države članice lahko UAIS ali AIS v ta 
namen naložijo strožje zahteve.

V takšnih primerih države članice lahko 
sprejmejo dodatne zahteve v zvezi z 
delovanjem, organizacijo ali trženjem 
AIS, ki se prodajajo malim vlagateljem 
(ali kombinaciji malih in profesionalnih 
vlagateljev) na njihovem ozemlju, ali 
dejavnostmi UAIS, ki upravlja tak AIS.
Vendar države članice ne smejo 
preprečevati čezmejnega trženja AIS 
malim vlagateljem z nalaganjem zahtev, 
ki bi bile za AIS s sedežem v drugi državi 
članici strožje ali dodatne v primerjavi z 
AIS s sedežem na njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

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 
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 
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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.

Predlog spremembe 1466
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS, ki imajo sedež v 
Uniji, malim vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita malih vlagateljev predvideva omejevanje njihovih naložbenih možnosti na AIS s 
sedežem v Skupnosti. AIS iz tretjih držav evropskim vlagateljem ne morejo zagotoviti enake 
zaščite.

Predlog spremembe 1467
Bernd Lange

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem od 
50.000 EUR na naložbo v enem AIS, če 
znaša vsaka od naložb vsaj 50.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pragov za trženje AIS ščiti male vlagatelje („male varčevalce“) pred tveganji. 
Finančna kriza je pokazala, da celo številni profesionalni (institucionalni) vlagatelji niso 
prepoznali tveganj v svojih portfeljih.
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Predlog spremembe 1468
Jürgen Klute

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem.

1. Države članice lahko na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem od 
50.000 EUR na naložbo v enem AIS, če 
znaša vsaka od naložb vsaj 50.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Za preglednost finančnih transakcij je nujno, da depozitarji sami izvajajo svoje naloge, kar 
omogoča sledenje depozitom. Brez tega je člen 20(1)(d) odveč.

Predlog spremembe 1469
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko UAIS ali AIS v ta 
namen naložijo strožje zahteve.

Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge v ta namen pripravi smernice in, če je 
primerno, predlaga strožje zahteve za 
UAIS ali AIS.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora za zaščito vlagateljev in finančno 
stabilnost pripraviti smernice, ki bodo zagotovile enake konkurenčne pogoje in učinkovito 
izvajanje te direktive.
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Predlog spremembe 1470
Corien Wortmann-Kool

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ne smejo dovoliti 
trženja AIS malim vlagateljem na svojem 
ozemlju, če tak AIS vlaga več kot 30 % v 
druge AIS, ki nimajo evropskega potnega 
lista, razen če je tak AIS zaprtega tipa in 
so njegovi vrednostni papirji sprejeti v 
trgovanje ali če je vložil prošnjo za 
sprejem v trgovanje na trgu, reguliranem 
in delujočem v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Če države članice ne bodo smele dovoliti trženja takih AIS malim vlagateljem na svojih 
ozemljih, bo to negativno vplivalo na obstoječe male vlagatelje v take AIS, saj ne bodo mogli 
sodelovati pri izdaji delniških pravic, odprtih ponudbah in drugih povečanjih kapitala, ki bi 
jih opravil tak AIS. To ne bi bilo skladno s predkupno pravico in drugimi zahtevami v skladu z 
obstoječo zakonodajo EU – kot je direktiva o preglednosti – za zagotavljanje pravične in 
enake obravnave delničarjev izdajateljev, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na 
reguliranem trgu EU.

Predlog spremembe 1471
Catherine Stihler

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo obvestijo o:

2. Ne glede na člen 32(1) države članice 
dovolijo trženje deležev ali enot, ki so 
predmet tekoče ponudbe javnosti v okviru 
prospekta, sestavljenega in objavljenega v 
skladu z Direktivo 2003/71/ES.

(a) vrstah AIS, ki jih UAIS na njihovem 
ozemlju lahko tržijo malim vlagateljem;



AM\805044SL.doc 23/169 PE439.135v01-00

SL

(b) vseh dodatnih zahtevah, ki jih država 
članica naloži za trženje AIS malim 
vlagateljem na njenem ozemlju.
Države članice Komisijo obvestijo tudi o 
vseh naknadnih spremembah v zvezi s 
prvim pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o prospektu je namenjena čezmejnemu trženju deležev. S tem predlogom spremembe 
se potrjuje, da direktiva o UAIS ne onemogoča ponudb v skladu z direktivo o prospektu.

Predlog spremembe 1472
Bernd Lange

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo obvestijo o:

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, če 
znaša vsaka od naložb vsaj 50.000 EUR, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo in Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge obvestijo o:

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pragov za trženje AIS ščiti male vlagatelje („male varčevalce“) pred tveganji. 
Finančna kriza je pokazala, da celo številni profesionalni (institucionalni) vlagatelji niso 
prepoznali tveganj v svojih portfeljih.
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Predlog spremembe 1473
Jürgen Klute

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo obvestijo o:

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, če 
znaša vsaka od naložb vsaj 50.000 EUR, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo in Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge obvestijo o:

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pragov za trženje AIS ščiti male vlagatelje („male varčevalce“) pred tveganji. 
Finančna kriza je pokazala, da celo številni profesionalni (institucionalni) vlagatelji niso 
prepoznali tveganj v svojih portfeljih.

Predlog spremembe 1474
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo obvestijo o:

2. Države članice, ki na svojem ozemlju 
dovolijo trženje AIS malim vlagateljem, v 
roku enega leta od datuma iz člena 54(1) 
Komisijo in Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge obvestijo o:

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora za zaščito vlagateljev in finančno 
stabilnost pripraviti smernice, ki bodo zagotovile enake konkurenčne pogoje in učinkovito 
izvajanje te direktive.
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Predlog spremembe 1475
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vseh dodatnih zahtevah, ki jih država 
članica naloži za trženje AIS malim 
vlagateljem na njenem ozemlju.

(b) vseh dodatnih zahtevah, ki jih država 
članica naloži za trženje AIS malim 
vlagateljem na njenem ozemlju v skladu z 
zgoraj navedenimi smernicami 
Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora za zaščito vlagateljev in finančno 
stabilnost pripraviti smernice, ki bodo zagotovile enake konkurenčne pogoje in učinkovito 
izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 1476
Bernd Lange

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo obvestijo tudi o 
vseh naknadnih spremembah v zvezi s 
prvim pododstavkom.

Države članice Komisijo in Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge
obvestijo tudi o vseh naknadnih 
spremembah v zvezi s prvim 
pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pragov za trženje AIS ščiti male vlagatelje („male varčevalce“) pred tveganji. 
Finančna kriza je pokazala, da celo številni profesionalni (institucionalni) vlagatelji niso 
prepoznali tveganj v svojih portfeljih.
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Predlog spremembe 1477
Jürgen Klute

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo obvestijo tudi o 
vseh naknadnih spremembah v zvezi s 
prvim pododstavkom.

Države članice Komisijo in Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge
obvestijo tudi o vseh naknadnih 
spremembah v zvezi s prvim 
pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba pragov za trženje AIS ščiti male vlagatelje („male varčevalce“) pred tveganji. 
Finančna kriza je pokazala, da celo številni profesionalni (institucionalni) vlagatelji niso 
prepoznali tveganj v svojih portfeljih.

Predlog spremembe 1478
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo obvestijo tudi o 
vseh naknadnih spremembah v zvezi s 
prvim pododstavkom.

Države članice Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge in Komisijo 
obvestijo tudi o vseh naknadnih 
spremembah v zvezi s prvim 
pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora za zaščito vlagateljev in finančno 
stabilnost pripraviti smernice, ki bodo zagotovile enake konkurenčne pogoje in učinkovito 
izvajanje te direktive.
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Predlog spremembe 1479
Jean-Pierre Audy

Predlog Direktive
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 33

Pogoji za trženje v drugih državah 
članicah
1. Če namerava UAIS, ki ima 
dovoljenje, profesionalnim vlagateljem 
tržiti enote ali deleže AIS, ki ga upravlja v 
drugi državi članici, pristojnim organom v 
matični državi članici predloži naslednje 
dokumente: 

(a) uradno obvestilo, vključno 
s poslovnim načrtom, v katerem 
so opredeljeni AIS, ki jih 
namerava tržiti, in informacije o 
tem, kjer ima(jo) AIS sedež;
(b) pravila upravljanja AIS ali 
ustanovno listino;
(c) opis AIS ali vseh 
informacij o AIS, ki so na voljo 
vlagateljem;
(d) navedbo države članice, v 
kateri namerava tržiti enote ali 
deleže AIS, ki jih upravlja, 
profesionalnim vlagateljem;
(e) ureditve, vzpostavljene za 
trženje AIS in, kjer je to 
primerno, informacije o 
ureditvah, vzpostavljenih za 
preprečevanje, da bi se enote in 
deleži tega AIS tržili malim 
vlagateljem. 

2. Pristojni organi matične države 
članice najpozneje deset delovnih dni po 
datumu prejema popolne dokumentacije 
popolno dokumentacijo iz odstavka 1 
posredujejo pristojnim organom države 
članice, v kateri se bo AIS tržil. 

črtano
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Dokumentaciji priložijo potrdilo, da ima 
zadevni UAIS dovoljenje.
3. Po posredovanju dokumentacije 
pristojni organi matične države članice 
nemudoma obvestijo UAIS o 
posredovanju. UAIS lahko začne tržiti 
AIS v državi članici gostiteljici z datumom 
tega obvestila.
4. Za ureditve iz točke (e) odstavka 1 
veljajo zakoni in nadzor države članice 
gostiteljice.
5. Države članice zagotovijo, da se 
uradno obvestilo in potrdilo iz odstavka 1 
predložita v jeziku, ki se običajno 
uporablja na področju mednarodnih 
financ.
Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi sprejmejo elektronski 
prenos in vložitev dokumentov iz odstavka 
2.
6. V primeru spremembe katerega 
koli podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2, UAIS najmanj en mesec 
pred uvedbo spremembe pristojnemu 
organu matične države članice predloži 
pisno obvestilo o tej spremembi.
Pristojni organ matične države članice o 
teh spremembah nemudoma obvesti 
pristojni organ države članice gostiteljice.
7. Komisija lahko, v skladu s 
postopki iz člena 49(2), sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo naslednje:

(a) obliko in vsebino 
standardnega modela uradnega 
obvestila; 
(b) obliko in vsebino 
standardnega modela potrdila.

8. UAIS lahko od datuma iz drugega 
pododstavka člena 54(1) naprej tržijo le 
deleže ali enote AIS s sedežem v tretji 
državi profesionalnim vlagateljem s 
sedežem v državi članici, ki ni matična 
država članica UAIS.
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Or. en

Predlog spremembe 1480
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če namerava UAIS, ki ima dovoljenje, 
profesionalnim vlagateljem tržiti enote ali 
deleže AIS, ki ga upravlja v drugi državi 
članici, pristojnim organom v matični 
državi članici predloži naslednje 
dokumente: 

1. Če namerava UAIS, ki ima dovoljenje, 
profesionalnim vlagateljem tržiti enote ali 
deleže AIS, ki ga upravlja in ki ima sedež v 
Uniji v drugi državi članici, pristojnim 
organom v matični državi članici predloži 
naslednje dokumente: 

Or. en

Predlog spremembe 1481
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če namerava UAIS, ki ima dovoljenje,
profesionalnim vlagateljem tržiti enote ali 
deleže AIS, ki ga upravlja v drugi državi 
članici, pristojnim organom v matični 
državi članici predloži naslednje 
dokumente: 

1. Če se bo AIS z dovoljenjem Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge tržil 
profesionalnim vlagateljem v državi 
članici, predloži Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge naslednje 
dokumente:

Or. en

Obrazložitev

Evropske potne liste bi moral izdajati in upravljati Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge.



PE439.135v01-00 30/169 AM\805044SL.doc

SL

Predlog spremembe 1482
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) navedbo države članice, v kateri 
namerava tržiti enote ali deleže AIS, ki jih 
upravlja, profesionalnim vlagateljem;

(d) navedbo države članice, v kateri naj bi 
se AIS tržil profesionalnim vlagateljem;

Or. en

Obrazložitev

Evropske potne liste bi moral izdajati in upravljati Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge.

Predlog spremembe 1483
Othmar Karas

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ureditve, vzpostavljene za trženje AIS 
in, kjer je to primerno, informacije o 
ureditvah, vzpostavljenih za 
preprečevanje, da bi se enote in deleži 
tega AIS tržili malim vlagateljem. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 32 daje državam članicam možnost, da dovolijo trženje AIS malim vlagateljem. Malim 
vlagateljem je treba dovoliti tudi, da izvajajo naložbe v vseh državah članicah EU. Poleg tega 
bi morali mali vlagatelji, ki so vlagali v AIS pred uvedbo novega regulativnega okvirja, imeti 
možnost, da posle vodijo tudi potem, ko bo direktiva UAIS začela veljati. Člen 33(1)(e) 
preprečuje trženje AIS v drugih državah članicah in čezmejne naložbe na enotnem evropskem 
trgu za male vlagatelje.
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Predlog spremembe 1484
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi države članice gostiteljice 
ne zahtevajo dodatnih dokumentov ali 
informacij, ki niso navedeni v tem členu.

Or. en

Predlog spremembe 1485
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi matične države članice
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije popolno 
dokumentacijo iz odstavka 1 posredujejo
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bo AIS tržil. Dokumentaciji priložijo 
potrdilo, da ima zadevni UAIS dovoljenje.

2. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge najpozneje deset delovnih dni po 
datumu prejema popolne dokumentacije 
popolno dokumentacijo iz odstavka 1 
posreduje pristojnim organom države 
članice, v kateri se bo AIS tržil. 
Dokumentaciji priložijo potrdilo, da ima 
zadevni UAIS dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Evropske potne liste bi moral izdajati in upravljati Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge.
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Predlog spremembe 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije popolno 
dokumentacijo iz odstavka 1 posredujejo 
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bo AIS tržil. Dokumentaciji priložijo 
potrdilo, da ima zadevni UAIS dovoljenje.

2. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje dvajset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije popolno 
dokumentacijo iz odstavka 1 posredujejo 
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bo AIS tržil. Dokumentaciji priložijo 
potrdilo, da ima zadevni UAIS dovoljenje. 
Uporablja se postopek, določen v členu 
5(3).

Or. en

Predlog spremembe 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po posredovanju dokumentacije pristojni 
organi matične države članice nemudoma 
obvestijo UAIS o posredovanju. UAIS 
lahko začne tržiti AIS v državi članici 
gostiteljici z datumom tega obvestila.

3. Po posredovanju dokumentacije pristojni 
organi matične države članice nemudoma 
obvestijo UAIS o posredovanju. 
Najkasneje dvajset delovnih dni po tem 
posredovanju in ob upoštevanju 
morebitnih nasprotovanj, prejetih od 
pristojnih organov države članice 
gostiteljice, pristojni organi matične 
države članice UAIS obvestijo, ali lahko 
začne tržiti v skladu s predlogom iz 
uradnega obvestila, predloženega v skladu 
z odstavkom 1.

Or. en
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Predlog spremembe 1488
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2, UAIS najmanj en mesec 
pred uvedbo spremembe pristojnemu 
organu matične države članice predloži 
pisno obvestilo o tej spremembi.

6. V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2, UAIS pristojnemu organu 
matične države članice nemudoma 
predloži pisno obvestilo o tej spremembi.

Or. en

Predlog spremembe 1489
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 33 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko, v skladu s postopki iz 
člena 49(2), sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo naslednje:

7. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členi 49a, 49b in 49c določi ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje:

(a) obliko in vsebino standardnega modela 
uradnega obvestila; 

(a) obliko in vsebino standardnega modela 
uradnega obvestila; 

(b) obliko in vsebino standardnega modela 
potrdila.

(b) obliko in vsebino standardnega modela 
potrdila.

Komisija zagotovi, da se ti akti izvajajo, 
takoj ko je mogoče po začetku veljavnosti 
te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1490
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije 
posredujejo popolno dokumentacijo iz 
odstavka 2 oz. 3, kjer je to primerno, 
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bodo zagotavljale upravljavske storitve, 
in potrdilo, da ima zadevni UAIS 
dovoljenje. O tem posredovanju 
dokumentacije nemudoma obvestijo UAIS.

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje dva meseca po datumu prejema 
popolne dokumentacije posredujejo 
popolno dokumentacijo iz odstavka 2 oz. 3, 
kjer je to primerno, pristojnim organom 
države članice, v kateri se bodo 
zagotavljale upravljavske storitve, in 
potrdilo, da ima zadevni UAIS dovoljenje. 
O tem posredovanju dokumentacije 
nemudoma obvestijo UAIS. 

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti dovolj časa za izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije 
posredujejo popolno dokumentacijo iz 
odstavka 2 oz. 3, kjer je to primerno, 
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bodo zagotavljale upravljavske storitve, 
in potrdilo, da ima zadevni UAIS 
dovoljenje. O tem posredovanju 
dokumentacije nemudoma obvestijo UAIS.

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje dva meseca po datumu prejema 
popolne dokumentacije posredujejo 
popolno dokumentacijo iz odstavka 2 oz. 3, 
kjer je to primerno, pristojnim organom 
države članice, v kateri se bodo 
zagotavljale upravljavske storitve, in 
potrdilo, da ima zadevni UAIS dovoljenje. 
O tem posredovanju dokumentacije 
nemudoma obvestijo UAIS. Uporablja se 
postopek, določen v členu 5(3).

Or. en
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Predlog spremembe 1492
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije 
posredujejo popolno dokumentacijo iz 
odstavka 2 oz. 3, kjer je to primerno, 
pristojnim organom države članice, v kateri 
se bodo zagotavljale upravljavske storitve, 
in potrdilo, da ima zadevni UAIS 
dovoljenje. O tem posredovanju 
dokumentacije nemudoma obvestijo UAIS.

4. Pristojni organi matične države članice 
najpozneje deset delovnih dni po datumu 
prejema popolne dokumentacije 
posredujejo popolno dokumentacijo iz 
odstavka 2 oz. 3, kjer je to primerno, 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge ter pristojnim organom države 
članice, v kateri se bodo zagotavljale 
upravljavske storitve, in potrdilo, da ima 
zadevni UAIS dovoljenje. O tem 
posredovanju dokumentacije nemudoma 
obvestijo UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral biti končni nadzornik, zato bi za 
namene nadzora in statistike moral biti obveščen o upravljavskih dejavnostih UAIS v drugih 
državah članicah.

Predlog spremembe 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po prejemu obvestila o posredovanju 
lahko UAIS začne zagotavljati svoje 
storitve v državi članici gostiteljici.

Najkasneje dvajset delovnih dni po tem 
posredovanju in ob upoštevanju 
morebitnih nasprotovanj, prejetih od 
pristojnih organov države članice 
gostiteljice, pristojni organi matične 
države članice UAIS obvestijo, ali lahko 
začne zagotavljati svoje storitve v državi 
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članici gostiteljici. 

Or. en

Predlog spremembe 1494
Wolf Klinz

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2 in, kjer je to primerno, 
odstavkom 3, UAIS najmanj en mesec 
pred uvedbo spremembe pristojnemu 
organu matične države članice predloži 
pisno obvestilo o tej spremembi.

V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu z 
odstavkom 2 in, kjer je to primerno, 
odstavkom 3, UAIS pristojnemu organu 
matične države članice nemudoma 
predloži pisno obvestilo o tej spremembi.

Or. en

Predlog spremembe 1495
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pristojni organ matične države članice o 
teh spremembah obvesti pristojni organ 
države članice gostiteljice.

Pristojni organ matične države članice o 
teh spremembah obvesti Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge ter pristojni 
organ države članice gostiteljice.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral biti končni nadzornik, zato bi za 
namene nadzora in statistike moral biti obveščen o upravljavskih dejavnostih UAIS v drugih 
državah članicah.



AM\805044SL.doc 37/169 PE439.135v01-00

SL

Predlog spremembe 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 34 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Pristojni organi matične države 
članice UAIS so odgovorni za nadzor 
ustreznosti ureditve in organizacijske 
strukture UAIS, kar UAIS omogoča 
izpolnjevanje obveznosti in pravil, ki se 
nanašajo na sestavo in delovanje vseh 
AIS, ki jih upravlja.
Pristojni organi države članice, kjer se 
bodo izvajale upravljavske storitve, so 
odgovorni, da nadzirajo, ali UAIS 
spoštuje pravila te države članice, ki se 
nanašajo na sestavo in delovanje vseh 
AIS, vključno z določbami v zvezi s 
trženjem.
Da bi preprečili vsakršno kršitev pravil, ki 
so v njihovi pristojnosti, imajo pristojni 
organi države članice, kjer se bodo 
izvajale upravljavske storitve, možnost 
sodelovanja s pristojnimi organi matične 
države članice UAIS. Pristojni organi 
države članice, kjer se bodo izvajale 
upravljavske storitve, lahko po potrebi v 
skrajnem primeru in potem, ko obvestijo 
pristojne organe matične države članice 
UAIS, ukrepajo neposredno proti UAIS.

Or. en

Predlog spremembe 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35 črtano
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Pogoji za trženje v Skupnosti AIS s 
sedežem v tretjih državah
UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.
Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.
Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 1498
Marta Andreasen

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35
Pogoji za trženje v Skupnosti AIS s 
sedežem v tretjih državah

črtano

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
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informacij glede davčnih zadev.
Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.
Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Z dodatno regulacijo in stroški pri trženju skladov iz tretjih držav ali v tretjih državah se 
ustvarja protekcionizem, ki bo lahko povzročil povračilne ukrepe teh držav.  Poleg tega tudi 
zelo omejuje izbiro evropskih profesionalnih vlagateljev. Dodatna nenamerna posledica bi 
lahko bil beg kapitala iz Evrope v regije z večjo donosnostjo naložb.

Predlog spremembe 1499
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji za trženje v Skupnosti AIS s 
sedežem v tretjih državah

Pogoji za vlaganje v AIS s sedežem v 
tretjih državah

Or. en

Obrazložitev

Da vlagatelji ne bi zaobšli direktive, je treba določiti ustrezne omejitve za naložbene 
možnosti.
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Predlog spremembe 1500
Gunnar Hökmark

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Ne glede na člen 4 lahko države članice 
UAIS s sedežem v tretji državi dovolijo 
trženje profesionalnim vlagateljem v 
njihovi jurisdikciji delnic ali enot AIS s
sedežem v tretji državi, pod pogojem da:

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.

(a) AIS upravlja UAIS, ki ima registriran 
sedež v državi članici in dovoljenje v 
skladu s členom 4; ali

Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

(b) tretja država, v kateri ima AIS ali 
UAIS registriran sedež, izvaja 
zakonodajo, skladno s standardi 
Mednarodnega združenja nadzornikov 
trga vrednostnih papirjev ali s podobnimi 
standardi za nadzor hedge skladov; ali
(c) med pristojnimi organi matične države 
članice UAIS in nadzornim organom 
tretje države, kjer je bil AIS ali UAIS 
vzpostavljen, obstaja ustrezen sporazum o 
sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Današnji finančni trgi so globalno povezani, kar ustvarja priložnosti za rast in razvoj, mi pa 
moramo zagotavljati uspešne finančne trge v Evropi. S predlagano spremembo se lahko 
nadaljujejo sedanje zadovoljive prakse vlaganja v tretjih državah ter zanimive poslovne 
priložnosti za upravitelje premoženja in profesionalne vlagatelje (vključno s pokojninskimi 
skladi) iz EU. Hkrati se z njo zagotavlja, da obstaja regulativni okvir, po katerem je treba 
izpolnjevati ključna merila.
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Predlog spremembe 1501
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Uniji pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.

(a) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(a), v 
kateri je navedeno, da je njena 
zakonodaja v zvezi z bonitetno ureditvijo 
in stalnim nadzorom enakovredna 
določbam te direktive in da se učinkovito 
izvaja;

Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

(b) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(b), v 
kateri je navedeno, da UAIS iz Unije 
dodeljuje učinkovit dostop na trg, ki je 
primerljiv z dostopom, ki ga Unija odobri 
UAIS iz te tretje države;
(c) UAIS pristojnim organom države 
članice, v kateri zaprosi za dovoljenje, 
predloži informacije iz členov 5 in 31;
(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven;
(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
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konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.
2. Komisija po posvetovanju z Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c skuša 
vzpostaviti:
(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;
(b) splošna merila za oceno, ali tretje 
države UAIS iz Unije zagotavljajo 
učinkovit dostop na trg, primerljiv z 
dostopom, ki ga Unija zagotavlja UAIS iz 
teh tretjih držav.
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo:
(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi 
in stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;
(b) da tretja država UAIS iz Unije zagotovi 
učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Unija 
zagotavlja UAIS iz te tretje države.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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

Predlog spremembe 1502
Sirpa Pietikäinen

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij 
glede davčnih zadev.

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS v 
tretji državi profesionalnim vlagateljem s 
sedežem v državi članici, če je tretja država 
z matično državo članico UAIS podpisala 
sporazum, ki je popolnoma skladen s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja učinkovito 
izmenjavo informacij glede davčnih zadev.

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.
Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Določbe direktive bi morale za UAIS veljati, ne glede na sedež AIS.
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Predlog spremembe 1503
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Investicijska podjetja KNPVP, ki imajo 
dovoljenje v skladu z Direktivo 
2009/65/ES, kreditne institucije, ki jih 
zajema Direktiva 2006/48/ES, in 
institucije, ki jih zajemajo Direktiva 
73/239/EGS, Direktiva 2002/83/ES in 
Direktiva 2005/68/ES, ne smejo biti 
neposredni ali posredni lastniki deležev ali 
enot v AIS, ki v Uniji ne bi dobili 
dovoljenja.

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.
Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Da vlagatelji ne bi zaobšli direktive, je treba določiti ustrezne omejitve za naložbene 
možnosti.

Predlog spremembe 1504
Burkhard Balz

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 

črtano
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profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Or. en

Obrazložitev

AIS s sedežem v tretji državi se ne bi smelo zapostavljati samo zaradi tega razloga. To bi bil 
protekcionističen ukrep.

Predlog spremembe 1505
Syed Kamall

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Država članica lahko UAIS dovoli trženje 
delnic ali enot AIS s sedežem v tretji 
državi na svojem ozemlju, če obstajajo 
ustrezni dogovori o sodelovanju med 
pristojnimi organi matične države članice 
UAIS in nadzornim organom te tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava davčnih podatkov ni pomembna glede na navedeni namen direktive – dovoljenja in 
nadzor nad UAIS, in sicer z namenom zagotoviti skladen pristop k povezanim tveganjem in 
njihovemu učinku na vlagatelje in trge v Skupnosti (uvodna izjava 2). Namesto nje se 
predlagajo ustrezni dogovori o sodelovanju.
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Predlog spremembe 1506
Diogo Feio

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Država članica lahko UAIS dovoli trženje 
delnic ali enot AIS s sedežem v tretji 
državi na svojem ozemlju, če obstajajo 
ustrezni dogovori o sodelovanju med 
pristojnimi organi matične države članice 
UAIS in nadzornim organom te tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Meni se, da izmenjava informacij o davčnih zadevah glede na navedeni namen direktive ni 
pomembna. Pomembno je dovoliti sočasni obstoj nacionalnih sistemov zasebnega plasiranja, 
da se zmanjšajo protekcionistični ukrepi, ki škodujejo trgom EU. Predvideti je treba primerno 
urejeno sodelovanje.

Predlog spremembe 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če tretjo državo veže 
večstranski sporazum z vsemi državami 
članicami, ki ga je v njihovem imenu 
podpisala Komisija in ki določa: 

(a) učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev na podlagi člena 26 
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Vzorčne davčne konvencije OECD in
(b) učinkovito izmenjavo informacij s 
pristojnimi organi glede informacij iz 
člena 5 ter poglavij IV in V.

Or. en

Obrazložitev

Za trženje AIS, ki imajo sedež v tretji državi, v EU je potreben učinkovit dogovor o 
sodelovanju (izmenjava splošnih informacij in davčno sodelovanje), ki ga v imenu držav 
članic podpiše Komisija (načelo razširitve).

Predlog spremembe 1508
Sari Essayah

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Država članica lahko UAIS dovoli trženje 
delnic ali enot AIS s sedežem v tretji 
državi na svojem ozemlju, če obstajajo 
ustrezni dogovori o sodelovanju med 
pristojnimi organi matične države članice 
UAIS in nadzornim organom te tretje 
države. Te tretje države morajo imeti 
ustrezno zakonodajo proti morebitni 
davčni utaji in pranju denarja.

Or. en

Predlog spremembe 1509
Corien Wortmann-Kool

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
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državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

državi članici, če je tretja država vključena 
na seznam Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, ki navaja 
jurisdikcije, ki v veliki meri izvajajo 
mednarodno sprejet davčni standard.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da ima država, v kateri ima sedež AIS iz tretje države, sporazum o izmenjavi 
informacij z vsako državo članico EU, v kateri se bo ta sklad tržil, je po nepotrebnem 
obremenjujoča in utegne v praksi precej omejiti možnosti držav članic, da dovolijo trženje 
takih AIS na njihovih ozemljih v skladu z izjemami za zasebno plasiranje. Lahko tudi pripelje 
do nedoslednosti pri obravnavi teh skladov v različnih državah članicah. 

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

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij 
glede davčnih zadev.

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
skladen s standardi iz člena 26 Vzorčne 
davčne konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.

Or. en
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Predlog spremembe 1511
Burkhard Balz

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.

črtano

Or. en

Obrazložitev

AIS s sedežem v tretji državi se ne bi smelo zapostavljati samo zaradi tega razloga. To bi bil 
protekcionistični ukrep.

Predlog spremembe 1512
Diogo Feio

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če UAIS trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko matična 
država članica podaljša obdobje iz člena 
31(3), če je to potrebno za preverjanje, ali 
so pogoji iz te direktive izpolnjeni.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Meni se, da izmenjava informacij o davčnih zadevah glede na navedeni namen direktive ni 
pomembna. Pomembno je dovoliti sočasni obstoj nacionalnih sistemov zasebnega plasiranja, 
da se zmanjšajo protekcionistični ukrepi, ki škodujejo trgom EU. Predvideti je treba primerno 
urejeno sodelovanje.
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Predlog spremembe 1513
Diogo Feio

Predlog Direktive
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden matična država članica UAIS 
dovoli trženje deležev ali enot AIS s 
sedežem v tretji državi članici, še zlasti 
upošteva ureditve UAIS v skladu s členom 
38, kjer je to primerno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Meni se, da izmenjava informacij o davčnih zadevah glede na navedeni namen direktive ni 
pomembna. Pomembno je dovoliti sočasni obstoj nacionalnih sistemov zasebnega plasiranja, 
da se zmanjšajo protekcionistični ukrepi, ki škodujejo trgom EU. Predvideti je treba primerno 
urejeno sodelovanje.

Predlog spremembe 1514
Corien Wortmann-Kool

Predlog Direktive
Člen 35a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
AIS iz tretjih držav
Države članice zagotovijo, da lahko UAIS 
z dovoljenjem in sedežem v EU upravlja 
samo AIS, vzpostavljen v tretji državi, ki 
pod pogoji iz te direktive in v skladu s 
postopki iz člena 31 trži enote ali deleže 
profesionalnim vlagateljem v tej državi 
članici, če je sodelovanje med pristojnimi 
organi te države članice in pristojnimi 
organi tretje države primerno urejeno in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij.
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Or. en

Obrazložitev

Če evropski UAIS trži profesionalnim vlagateljem v Skupnosti AIS, vzpostavljene v tretji 
državi, morajo imeti pristojni organi dostop do vseh informacij, ki so potrebne za zaščito 
evropskih vlagateljev.

Predlog spremembe 1515
Gunnar Hökmark

Predlog Direktive
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
AIS iz tretjih držav
Države članice profesionalnim 
vlagateljem s sedežem v državi članici ne 
preprečijo, da bi vlagali v AIS s sedežem v 
tretji državi.

Or. en

Obrazložitev

Danes so finančni trgi po vsem svetu povezani, kar ustvarja priložnosti za rast in razvoj, mi 
pa moramo zagotavljati uspešne finančne trge v Evropi. S predlagano spremembo se lahko 
nadaljujejo sedanje zadovoljive prakse vlaganja v tretjih državah ter zanimive poslovne 
priložnosti za upravitelje premoženja in profesionalne vlagatelje (vključno s pokojninskimi 
skladi). Hkrati se z njo zagotavlja, da obstaja regulativni okvir, po katerem je treba 
izpolnjevati minimalna merila.

Predlog spremembe 1516
Syed Kamall

Predlog Direktive
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
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AIS iz tretjih držav
Profesionalni vlagatelji s sedežem v državi 
članici lahko vlagajo v AIS s sedežem v 
tretji državi, če je to po nacionalnem 
pravu te države članice dovoljeno.

Or. en

Obrazložitev

Tako lahko delavski pokojninski skladi še naprej vlagajo v AIS v tretjih državah, če je to v 
skladu s pravom države članice.

Predlog spremembe 1517
Corien Wortmann-Kool

Predlog Direktive
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Pogoji za vlaganje v AIS s sedežem v 
tretjih državah
Profesionalni vlagatelji s sedežem v državi 
članici lahko vlagajo v AIS s sedežem v 
tretji državi. Če tak AIS dopušča 
odplačevanje po izbiri vlagateljev, mora 
AIS upravljati UAIS, ki ima registriran 
sedež v eni od držav članic in dovoljenje v 
skladu s členom 4, ali pa mora imeti tretja 
država, v kateri ima registriran sedež AIS, 
podpisan sporazum o sodelovanju in 
izmenjavi informacij v skladu z ustreznimi 
mednarodnimi standardi.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 1518
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35a
Pogoji vlaganja na evropskih trgih za AIS 
brez dovoljenja
AIS brez dovoljenja iz tretjih držav, kot so 
določeni v členu 3(a), ob upoštevanju 
izjem iz člena 2, ki imajo več kot 100 
milijonov EUR v premoženju v Uniji in 
uporabljajo finančni vzvod, se registrirajo 
pri Evropskem organu za vrednostne 
papirje in trge.
Za delovanje na evropskih trgih 
izpolnjujejo AIS brez dovoljenja zahteve iz 
členov 11(4), 12(1), 13, 13a, 24 in 25. 
Pristojni organ je v tem primeru Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

V veljavni direktivi so zapostavljeni evropski AIS. Sistemskega tveganja ni mogoče 
nadzorovati, če tuji hedge skladi niso registrirani in zanje ne veljajo zahteve iz direktive, ki 
velja za sistemska tveganja.
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Predlog spremembe 1519
Sari Essayah

Predlog Direktive
Člen 35 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35b
AIS iz tretjih držav
Države članice lahko dovolijo ali še 
naprej dovoljujejo, da profesionalni 
vlagatelji s sedežem na njihovem ozemlju 
v skladu z nacionalnim pravom vlagajo v 
katere koli AIS, vključno s tistimi iz tretjih 
držav. Te tretje države morajo imeti 
ustrezno zakonodajo proti morebitni 
davčni utaji in pranju denarja.

Or. en

Predlog spremembe 1520
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 35 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35c
Vlaganje v AIS z dovoljenjem 
AIS z dovoljenjem neposredno ali 
posredno ne vložijo več kot 20 odstotkov 
svojega skupnega premoženja v AIS brez 
dovoljenja v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Da vlagatelji ne bi zaobšli direktivo, je treba AIS z dovoljenjem preprečiti, da bi vlagale v AIS 
brez dovoljenja.
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Predlog spremembe 1521
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 35 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35d
Pogoji za pridobitev pomembnega ali 
kontrolnega vpliva pri evropskem 
izdajatelju ali v evropskem podjetju, ki ne 
kotira na borzi, za AIS brez dovoljenja iz 
tretjih držav
AIS brez dovoljenja iz tretjih držav, kot so 
opredeljeni v členu 3(a), ob upoštevanju 
izjem iz člena 2, ki z uporabo finančnega 
vzvoda pridobivajo pomemben ali 
kontrolni vpliv v podjetjih, ki ne kotirajo 
na borzi, ali pri izdajatelju, so v skladu s 
členi 26 do 30. 

Or. en

Obrazložitev

V veljavni direktivi so zapostavljeni evropski AIS. Pravila veljajo za vse AIS ne glede na 
njihov sedež.

Predlog spremembe 1522
Olle Schmidt

Predlog Direktive
Člen 35 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35e
AIS iz tretjih držav
1. Države članice zagotovijo, da lahko 
UAIS upravlja AIS, vzpostavljen v tretji 
državi, samo če: 
(a) je vsa ustrezna zakonodaja v tej tretji 
državi v skladu s standardi, ki so jih 
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določile mednarodne organizacije, ali če 
lahko UAIS dokaže, da je AIS v tretji 
državi v skladu s temi standardi; in 
(b) med pristojnimi organi matične države 
članice UAIS in nadzornim organom 
tretje države, kjer je bil AIS vzpostavljen, 
poteka ustrezno urejeno sodelovanje.
2. Komisija sprejme v skladu s členi 49a, 
49b in 49c delegirane akte glede 
standardov iz odstavka 1(a) ter ureditve 
sodelovanja iz odstavka 1(b).

3. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge izdela smernice, da določi 
pogoje uporabe delegiranih aktov, ki jih 
Komisija sprejme glede standardov in 
ureditve sodelovanja iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagal Svet, je primerno in bi ga bilo treba uporabiti.

Predlog spremembe 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Prenos upravnih nalog s strani UAIS na 
subjekt s sedežem v tretji državi
Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.
(a) zahteve iz člena 18 so izpolnjene;
(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
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bonitetnega nadzora;
(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Predlog Direktive
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Prenos upravnih nalog s strani UAIS na 
subjekt s sedežem v tretji državi
Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.
(a) zahteve iz člena 18 so izpolnjene;
(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;
(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

V določbah o prenosu nalog bi se morale zrcaliti obstoječe določbe iz direktive o trgih 
finančnih instrumentov in direktive o njenem izvajanju, povezane s prenosom investicijskih 
storitev na zunanje izvajalce ali kritičnimi ali pomembnimi operativnimi storitvami. Te
določbe so bile v predlagani reviziji navedene z manjšimi spremembami, v katerih se odražajo 
razlike med UAIS in investicijskimi podjetji, urejenimi v direktivi o trgih finančnih 
instrumentov.
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Predlog spremembe 1525
Syed Kamall

Predlog Direktive
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Prenos upravnih nalog s strani UAIS na 
subjekt s sedežem v tretji državi
Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.
(a) zahteve iz člena 18 so izpolnjene;
(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;
(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba črtati, da bi lahko spremenjeni člen 18 veljal za prenose UAIS na tretje 
države.

Predlog spremembe 1526
Sirpa Pietikäinen

Predlog Direktive
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Prenos upravnih nalog s strani UAIS na 
subjekt s sedežem v tretji državi
 Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
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tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.
(a) zahteve iz člena 18 so izpolnjene;
(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;
(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Prenos je urejen v členu 18.

Predlog spremembe 1527
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.

Države članice UAIS alternativnega 
investicijskega sklada s sedežem v Uniji 
ne dovolijo prenosa upravnih nalog na 
subjekte s sedežem v tretji državi.

(a) zahteve iz člena 18 so izpolnjene;
(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;
(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zaščite vlagateljev je treba AIS z evropskim potnim listom v celoti upravljati v 
Evropski uniji.
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Predlog spremembe 1528
Othmar Karas

Predlog Direktive
Člen 36 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.

Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih in vodstvenih nalog na subjekte s 
sedežem v tretji državi, pod pogojem, da so 
izpolnjeni naslednji pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Strokovno znanje in izkušnje na finančnem področju so razpršeni po vsem svetu. V interesu 
vlagateljev je, da se lahko UAIS dokoplje do najboljšega znanja, ne da bi bil krajevno vezan.

Predlog spremembe 1529
Derk Jan Eppink

Predlog Direktive
Člen 36 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice UAIS dovolijo prenos 
upravnih nalog na subjekte s sedežem v 
tretji državi, pod pogojem, da so izpolnjeni 
naslednji pogoji.

UAIS se dovoli le prenos upravnih nalog 
na subjekte s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Upraviteljem bi bilo treba dovoliti, da nekatere upravne in vodstvene naloge (kot je 
upravljanje tveganja) prenesejo na urade s sedežem zunaj EU, ne da bi morali za vsak primer 
posebej zahtevati predhodno dovoljenje
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Predlog spremembe 1530
Othmar Karas

Predlog Direktive
Člen 36 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;

(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih ali vodstvenih storitev ali je 
registriran v tretji državi, v kateri ima 
sedež, in je predmet bonitetnega nadzora;

Or. en

Obrazložitev

Strokovno znanje in izkušnje na finančnem področju so razpršeni po vsem svetu. V interesu 
vlagateljev je, da se lahko UAIS dokoplje do najboljšega znanja, ne da bi bil krajevno vezan.

Predlog spremembe 1531
Derk Jan Eppink

Predlog Direktive
Člen 36 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež, in je predmet 
bonitetnega nadzora;

(b) subjekt ima dovoljenje za zagotavljanje 
upravnih storitev ali je registriran v tretji 
državi, v kateri ima sedež;

Or. en

Obrazložitev

Upraviteljem bi bilo treba dovoliti, da nekatere upravne in administrativne naloge (kot je 
upravljanje tveganja) prenesejo na urade s sedežem zunaj EU, ne da bi morali za vsak primer 
posebej zahtevati predhodno dovoljenje
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Predlog spremembe 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog Direktive
Člen 36 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) med pristojnim organom UAIS in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen dogovor o sodelovanju.

(c) med pristojnimi organi držav članic in
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen in učinkovit sporazum o 
sodelovanju, ki ga v imenu prvih podpiše 
Komisija in je v skladu s standardi, ki jih 
je Komisija določila v skladu s členom 
39b.

Or. en

Obrazložitev

Za prenos upravnih nalog na subjekt s sedežem v tretji državi je potreben učinkovit sporazum 
o sodelovanju (izmenjavi informacij), ki ga v imenu držav članic podpiše Komisija (načelo 
razširitve)

Predlog spremembe 1533
Othmar Karas

Predlog Direktive
Člen 36 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) storitve neposredno nadzira UAIS, 
registriran v državi članici, in se izvajajo 
na njegovo odgovornost. 

Or. en

Obrazložitev

Strokovno znanje in izkušnje na finančnem področju so razpršeni po vsem svetu. V interesu 
vlagateljev je, da se lahko UAIS dokoplje do najboljšega znanja, ne da bi bil krajevno vezan.



AM\805044SL.doc 63/169 PE439.135v01-00

SL

Predlog spremembe 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano
Cenilec s sedežem v tretji državi
1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku (1)(b).
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Določbe glede prenosa nalog bi morale odražati obstoječe določbe iz direktive o trgih 
finančnih instrumentov in direktive o njenem izvajanju, povezane z prenosom investicijskih 
storitev na zunanje izvajalce, ali kritične ali pomembne operacijske storitve. Te določbe so 
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bile v predlagani reviziji ponovno navedene z manjšimi spremembami, ki odražajo razliko 
med UAIS in investicijskimi podjetji, urejenimi v direktivi o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano
Cenilec s sedežem v tretji državi
1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku (1)(b).
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 1536
Syed Kamall

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano
Cenilec s sedežem v tretji državi
1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku (1)(b).
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Določbo je treba črtati, ker bo spremenjeni člen 18 veljal za prenose UAIS na tretje države.
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Predlog spremembe 1537
Sirpa Pietikäinen

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano
Cenilec s sedežem v tretji državi
1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku (1)(b).
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nalogo vrednotenja je treba primerno določiti v členu 16, možnost njenega prenosa ali 
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dodelitve pa v členu 18.

Predlog spremembe 1538
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano
Cenilec s sedežem v tretji državi
1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku (1)(b).
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Vrednotenje je zelo občutljiva zadeva in se ne bi smela prepuščati cenilcem v tretjih državah, 
niti v takih z enakovredno ureditvijo.

Predlog spremembe 1539
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

Pristojni organi lahko UAIS s sedežem v 
Uniji izjemoma dovolijo, da imenuje 
cenilca s sedežem v tretji državi, če cenilec 
s sedežem v Uniji ne more natančno 
oceniti premoženja, ki se nahaja v tretjih 
državah.

(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene;
(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno
v odstavku (1)(b).

Komisija sprejme v skladu s členi 49a, 49b 
in 49c delegirane akte, ki opredeljujejo 
merila za oceno premoženja, ki ga cenilec 
s sedežem v Uniji ne bi mogel natančno 
oceniti.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Vrednotenje je za zaščito vlagateljev zelo pomembno. To nalogo je treba v čim večjem obsegu 
opravljati v Skupnosti.

Predlog spremembe 1540
Derk Jan Eppink

Predlog Direktive
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Države članice dovolijo imenovanje 
cenilca s sedežem v tretji državi, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zahteve iz člena 16 so izpolnjene; (a) cenilec iz tretje države ima registriran 
sedež v državi članici; in

(b) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3, v kateri je 
navedeno, da so standardi in pravila 
vrednotenja, ki jih uporablja cenilec, 
enakovredni standardom in pravilom 
Skupnosti.

(b) zahteve iz člena 16 so izpolnjene.

Or. en

Obrazložitev

Upraviteljem je treba dovoliti, da izbirajo različne ponudnike storitev (upravnike, cenilce in 
depozitarje/skrbnike), ki imajo registriran sedež v EU, glavni sedež pa lahko tudi zunaj nje.

Predlog spremembe 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog Direktive
Člen 37 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) med pristojnimi organi držav članic 
in nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen in učinkovit sporazum o 
sodelovanju, ki ga v imenu prvih podpiše 
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Komisija in je v skladu s standardi, ki jih 
je Komisija določila v členu 39a.

Or. en

Obrazložitev

Za prenos upravnih nalog na subjekt s sedežem v tretji državi je potreben učinkovit dogovor o 
sodelovanju (izmenjavi informacij in o davkih), ki ga v imenu držav članic podpiše Komisija 
(načelo razširitve)

Predlog spremembe 1542
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno v 
odstavku (1)(b).

2. Komisija sprejme v skladu s členi 49a, 
49b in 49c delegirane akte, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno v 
odstavku (1)(b).

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

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, bo besedilo ustrezalo novemu postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1543
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija, 
v skladu s postopkom iz člena 49(2), 
sprejme izvedbene ukrepe in navede, da so 
standardi in pravila vrednotenja iz 
zakonodaje tretje države enakovredni 
tistim, ki veljajo v Skupnosti.

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija, 
v skladu s členi 49a, 49b in 49c, sprejme 
delegirane akte in navede, da so standardi 
in pravila vrednotenja iz zakonodaje tretje 
države enakovredni tistim, ki veljajo v 
Skupnosti.

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, bo besedilo ustrezalo novemu postopku komitologije.

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

Predlog Direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano

Prenos nalog depozitarja v zvezi z AIS s 
sedežem v tretjih državah

1. Z odstopanjem od člena 17(4) 
države članice v zvezi z AIS s sedežem v 
tretji državi depozitarju tega AIS, 
imenovanem v skladu s členom 17, 
dovolijo prenos opravljanja ene ali več 
funkcij na poddepozitarja s sedežem v isti 
tretji državi, pod pogojem, da je 



PE439.135v01-00 72/169 AM\805044SL.doc

SL

zakonodaja te tretje države enakovredna 
določbam te direktive in se učinkovito 
izvaja.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:
(a) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 4, v kateri 
se navede, da za poddepozitarje s sedežem 
v tej državi veljata učinkovita bonitetna 
ureditev in nadzor, ki sta enakovredna 
določbam v zakonodaji Skupnosti;
(b) sodelovanje med matično državo 
članico in zadevnimi organi tretje države 
je zadostno zagotovljeno;
(c) tretja država je predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 4, v kateri 
se navede, da so standardi za 
preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma enakovredni 
standardom v zakonodaji Skupnosti.
2. Na odgovornost depozitarja do 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da je 
depozitar opravljanje vseh ali nekaterih 
nalog prenesel na depozitarja iz tretje 
države.
3. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, 
nadzora in standardov tretjih držav, kot je 
navedeno v odstavku 1.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
4. Na podlagi meril iz odstavka 3 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor 
in standardi v tretji državi enakovredni 
tistim v tej direktivi.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe glede prenosa nalog bi morale odražati obstoječe določbe iz direktive o trgih 
finančnih instrumentov in direktive o njenem izvajanju, povezane z prenosom investicijskih 
storitev na zunanje izvajalce, ali kritične ali pomembne operacijske storitve. Te določbe so 
bile v predlagani reviziji ponovno navedene z manjšimi spremembami, ki odražajo razliko 
med UAIS in investicijskimi podjetji, urejenimi v direktivi o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano

Prenos nalog depozitarja v zvezi z AIS s 
sedežem v tretjih državah

1. Z odstopanjem od člena 17(4) 
države članice v zvezi z AIS s sedežem v 
tretji državi depozitarju tega AIS, 
imenovanem v skladu s členom 17, 
dovolijo prenos opravljanja ene ali več 
funkcij na poddepozitarja s sedežem v isti 
tretji državi, pod pogojem, da je 
zakonodaja te tretje države enakovredna 
določbam te direktive in se učinkovito 
izvaja.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

(a) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da za poddepozitarje s sedežem v 
tej državi veljata učinkovita bonitetna 
ureditev in nadzor, ki sta enakovredna 
določbam v zakonodaji Skupnosti;

(b) sodelovanje med matično državo članico 
in zadevnimi organi tretje države je 
zadostno zagotovljeno;

(c) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da so standardi za preprečevanje 
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pranja denarja in financiranja terorizma 
enakovredni standardom v zakonodaji 
Skupnosti.
2. Na odgovornost depozitarja do 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da je 
depozitar opravljanje vseh ali nekaterih 
nalog prenesel na depozitarja iz tretje 
države.
3. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, 
nadzora in standardov tretjih držav, kot je 
navedeno v odstavku 1.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
4. Na podlagi meril iz odstavka 3 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor 
in standardi v tretji državi enakovredni 
tistim v tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 1546
Sirpa Pietikäinen

Predlog Direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano

Prenos nalog depozitarja v zvezi z AIS s 
sedežem v tretjih državah

1. Z odstopanjem od člena 17(4) 
države članice v zvezi z AIS s sedežem v 
tretji državi depozitarju tega AIS, 
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imenovanem v skladu s členom 17, 
dovolijo prenos opravljanja ene ali več 
funkcij na poddepozitarja s sedežem v isti 
tretji državi, pod pogojem, da je 
zakonodaja te tretje države enakovredna 
določbam te direktive in se učinkovito 
izvaja.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

(a) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da za poddepozitarje s sedežem v 
tej državi veljata učinkovita bonitetna 
ureditev in nadzor, ki sta enakovredna 
določbam v zakonodaji Skupnosti;

(b) sodelovanje med matično državo članico 
in zadevnimi organi tretje države je 
zadostno zagotovljeno;

(c) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da so standardi za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma 
enakovredni standardom v zakonodaji 
Skupnosti.
2. Na odgovornost depozitarja do 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da je 
depozitar opravljanje vseh ali nekaterih
nalog prenesel na depozitarja iz tretje 
države.
3. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, 
nadzora in standardov tretjih držav, kot je 
navedeno v odstavku 1.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
4. Na podlagi meril iz odstavka 3 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor 
in standardi v tretji državi enakovredni 
tistim v tej direktivi.
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Or. en

Obrazložitev

Prenos bo primerno urejen v členu 18.

Predlog spremembe 1547
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano

Prenos nalog depozitarja v zvezi z AIS s 
sedežem v tretjih državah

1. Z odstopanjem od člena 17(4) 
države članice v zvezi z AIS s sedežem v 
tretji državi depozitarju tega AIS, 
imenovanem v skladu s členom 17, 
dovolijo prenos opravljanja ene ali več 
funkcij na poddepozitarja s sedežem v isti 
tretji državi, pod pogojem, da je 
zakonodaja te tretje države enakovredna 
določbam te direktive in se učinkovito 
izvaja.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

(a) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da za poddepozitarje s sedežem v 
tej državi veljata učinkovita bonitetna 
ureditev in nadzor, ki sta enakovredna 
določbam v zakonodaji Skupnosti;

(b) sodelovanje med matično državo članico 
in zadevnimi organi tretje države je 
zadostno zagotovljeno;

(c) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da so standardi za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma 
enakovredni standardom v zakonodaji 
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Skupnosti.
2. Na odgovornost depozitarja do 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da je 
depozitar opravljanje vseh ali nekaterih 
nalog prenesel na depozitarja iz tretje 
države.
3. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, 
nadzora in standardov tretjih držav, kot je 
navedeno v odstavku 1.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
4. Na podlagi meril iz odstavka 3 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor 
in standardi v tretji državi enakovredni 
tistim v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

S prenosom nalog depozitarja se slabša zaščita vlagatelja in možnost UAIS ter nadzornikov 
za opravljanje nalog.

Predlog spremembe 1548
Syed Kamall

Predlog Direktive
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 črtano

Prenos nalog depozitarja v zvezi z AIS s 
sedežem v tretjih državah

1. Z odstopanjem od člena 17(4) 
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države članice v zvezi z AIS s sedežem v 
tretji državi depozitarju tega AIS, 
imenovanem v skladu s členom 17, 
dovolijo prenos opravljanja ene ali več 
funkcij na poddepozitarja s sedežem v isti 
tretji državi, pod pogojem, da je 
zakonodaja te tretje države enakovredna 
določbam te direktive in se učinkovito 
izvaja.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

(a) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da za poddepozitarje s sedežem v 
tej državi veljata učinkovita bonitetna 
ureditev in nadzor, ki sta enakovredna 
določbam v zakonodaji Skupnosti;

(b) sodelovanje med matično državo članico 
in zadevnimi organi tretje države je 
zadostno zagotovljeno;

(c) tretja država je predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 4, v kateri se 
navede, da so standardi za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma 
enakovredni standardom v zakonodaji 
Skupnosti.
2. Na odgovornost depozitarja do 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da je 
depozitar opravljanje vseh ali nekaterih 
nalog prenesel na depozitarja iz tretje 
države.
3. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, 
nadzora in standardov tretjih držav, kot je 
navedeno v odstavku 1.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
4. Na podlagi meril iz odstavka 3 
Komisija, v skladu s postopkom iz člena 
49(2), sprejme izvedbene ukrepe in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor 



AM\805044SL.doc 79/169 PE439.135v01-00

SL

in standardi v tretji državi enakovredni 
tistim v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog Direktive
Člen 38 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodelovanje med matično državo 
članico in zadevnimi organi tretje države 
je zadostno zagotovljeno;

(b) med pristojnimi organi držav članic in 
nadzornim organom subjekta obstaja 
ustrezen in učinkovit sporazum o 
sodelovanju, ki ga v imenu prvih podpiše 
Komisija in je v skladu s standardi, ki jih 
je Komisija določila v skladu s členom 
39a.

Or. en

Obrazložitev

Za prenos nalog depozitarja na subjekt s sedežem v tretji državi je potreben učinkovit 
dogovor o sodelovanju (izmenjavi informacij in o davkih), ki ga v imenu držav članic podpiše 
Komisija (načelo razširitve)
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Predlog spremembe 1550
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, nadzora 
in standardov tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku 1.

3. Komisija sprejme v skladu s členi 49a, 
49b in 49c delegirane akte, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, nadzora 
in standardov tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku 1.

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

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, bo besedilo ustrezalo novemu postopku komitologije.

Predlog spremembe 1551
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na podlagi meril iz odstavka 3 Komisija, 
v skladu s postopkom iz člena 49(2), 
sprejme izvedbene ukrepe in navede, da so 
bonitetna ureditev, nadzor in standardi v 
tretji državi enakovredni tistim v tej 
direktivi.

4. Na podlagi meril iz odstavka 3 Komisija,
v skladu s členi 49a, 49b in 49c, sprejme 
delegirane akte in navede, da so bonitetna 
ureditev, nadzor in standardi v tretji državi 
enakovredni tistim v tej direktivi.
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Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, bo besedilo ustrezalo novemu postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog Direktive
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39 črtano

Dovoljenje za UAIS s sedežem v tretjih 
državah

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 

dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 

pogojem, da:
(a) je tretja država predmet odločitve, sprejete 

v skladu z odstavkom 3(a), v kateri je 
navedeno, da je njena zakonodaja v zvezi 
z bonitetno ureditvijo in stalnim nadzorom 
enakovredna določbam te direktive in da 
se učinkovito izvaja;

(b) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(b), v kateri je 
navedeno, da UAIS iz Skupnosti dodeljuje 
učinkovit dostop na trg, ki je primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost odobri UAIS iz 
te tretje države;

(c) UAIS pristojnim organom države članice, 
v kateri zaprosi za dovoljenje, predloži 
informacije iz členov 5 in 31;

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
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državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.
2. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo:

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;

(b) splošna merila za oceno, ali tretje države 
UAIS iz Skupnosti zagotavljajo učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz teh tretjih 
držav.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo: 

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države. 

Or. en
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Predlog spremembe 1553
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39
črtano

Dovoljenje za UAIS s sedežem v tretjih 
državah

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

(a) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(a), v kateri je 
navedeno, da je njena zakonodaja v zvezi 
z bonitetno ureditvijo in stalnim nadzorom 
enakovredna določbam te direktive in da 
se učinkovito izvaja;

(b) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(b), v kateri je 
navedeno, da UAIS iz Skupnosti dodeljuje 
učinkovit dostop na trg, ki je primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost odobri UAIS iz 
te tretje države;

(c) UAIS pristojnim organom države članice, 
v kateri zaprosi za dovoljenje, predloži 
informacije iz členov 5 in 31;

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.
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(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.
2. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo:

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;

(b) splošna merila za oceno, ali tretje države 
UAIS iz Skupnosti zagotavljajo učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz teh tretjih 
držav.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo:

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Člen 39 je v sedanji spremenjeni direktivi nepotreben.
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Predlog spremembe 1554
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39
črtano

Dovoljenje za UAIS s sedežem v tretjih 
državah

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

(a) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(a), v kateri je 
navedeno, da je njena zakonodaja v zvezi 
z bonitetno ureditvijo in stalnim nadzorom 
enakovredna določbam te direktive in da 
se učinkovito izvaja;

(b) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(b), v kateri je 
navedeno, da UAIS iz Skupnosti dodeljuje 
učinkovit dostop na trg, ki je primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost odobri UAIS iz 
te tretje države;

(c) UAIS pristojnim organom države članice, 
v kateri zaprosi za dovoljenje, predloži 
informacije iz členov 5 in 31;

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.
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(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.
2. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo:

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;

(b) splošna merila za oceno, ali tretje države 
UAIS iz Skupnosti zagotavljajo učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz teh tretjih 
držav.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo: 

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

Omogočiti akterjem s sedežem zunaj EU, da tržijo proizvode, ne da bi imeli kakršno koli 
podružnico v EU, je brez primere in prinaša velika bonitetna tveganja. Tega se ne bi smelo 
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Predlog spremembe 1555
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39 črtano

Dovoljenje za UAIS s sedežem v tretjih 
državah

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

(a) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(a), v kateri je 
navedeno, da je njena zakonodaja v zvezi 
z bonitetno ureditvijo in stalnim nadzorom 
enakovredna določbam te direktive in da 
se učinkovito izvaja;

(b) je tretja država predmet odločitve, sprejete 
v skladu z odstavkom 3(b), v kateri je 
navedeno, da UAIS iz Skupnosti dodeljuje 
učinkovit dostop na trg, ki je primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost odobri UAIS iz 
te tretje države;

(c) UAIS pristojnim organom države članice, 
v kateri zaprosi za dovoljenje, predloži 
informacije iz členov 5 in 31;

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
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državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;

(b) splošna merila za oceno, ali tretje države 
UAIS iz Skupnosti zagotavljajo učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz teh tretjih 
držav.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo: 

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava informacij o davčnih zadevah glede na navedeni namen direktive ni pomembna.
Direktiva ne bi smela nadomestiti sistemov zasebnega plasiranja posameznih držav članic, 
kadar so na voljo. Poleg tega ni primerno omejevati vlagateljev, ki jim morda sistemi 
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zasebnega plasiranja v državah članicah omogočajo trženje s „profesionalnimi vlagatelji“, 
kot določa direktiva, saj bi to pomenilo, da morajo takšne države članice spremeniti svojo 
zakonodajo.

Predlog spremembe 1556
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Države članice lahko, v skladu s 
to direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:
2.
3. (a) je tretja država predmet 
odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 
3(a), v kateri je navedeno, da je njena 
zakonodaja v zvezi z bonitetno ureditvijo 
in stalnim nadzorom enakovredna 
določbam te direktive in da se učinkovito 
izvaja;
(b) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(b), v 
kateri je navedeno, da UAIS iz Skupnosti 
dodeljuje učinkovit dostop na trg, ki je 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
odobri UAIS iz te tretje države;
(c) UAIS pristojnim organom države 
članice, v kateri zaprosi za dovoljenje, 
predloži informacije iz členov 5 in 31;
(d) obstaja sporazum o sodelovanju 
med pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.
(e) je tretja država podpisala 

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da so v svoji državi članici 
predmet primerljive ureditve in 
primerljivega nadzora.
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sporazum z državo članico, v katerem 
zaprosi za dovoljenje, ki je popolnoma 
skladno s standardi iz člena 26 Vzorčne 
davčne konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.

Or. en

Obrazložitev

Z izključitvijo UAIS s sedežem v tretjih državah bi ustvarili delitev trga, ki bi škodila
enotnemu evropskemu finančnemu trgu.

Predlog spremembe 1557
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

1. Države članice lahko profesionalnim 
vlagateljem v Uniji odobrijo, da na lastno 
pobudo vlagajo v AIS, ki imajo sedež v 
Uniji ali v tretji državi in jih upravlja
UAIS s sedežem v tretji državi, pod pogoji 
te direktive in pod pogojem, da:

Or. en

Obrazložitev

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
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.
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Predlog spremembe 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

1. Države članice, v skladu s to direktivo, 
UAIS s sedežem v tretji državi dodelijo 
dovoljenje za trženje enot ali deležev AIS 
profesionalnim vlagateljem v Uniji pod 
pogoji te direktive in pod pogojem, da:

Or. en

Predlog spremembe 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko, v skladu s to 
direktivo, UAIS s sedežem v tretji državi 
dodelijo dovoljenje za trženje enot ali 
deležev AIS profesionalnim vlagateljem v 
Skupnosti pod pogoji te direktive in pod 
pogojem, da:

1. Države članice, v skladu s to direktivo, 
UAIS s sedežem v tretji državi dodelijo 
dovoljenje za trženje enot ali deležev AIS 
profesionalnim vlagateljem v Uniji pod 
pogoji te direktive in pod pogojem, da:

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.
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Predlog spremembe 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(a), v 
kateri je navedeno, da je njena 
zakonodaja v zvezi z bonitetno ureditvijo 
in stalnim nadzorom enakovredna 
določbam te direktive in da se učinkovito 
izvaja;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1561
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(a), v 
kateri je navedeno, da je njena 
zakonodaja v zvezi z bonitetno ureditvijo 
in stalnim nadzorom enakovredna 
določbam te direktive in da se učinkovito 
izvaja;

(a) je UAIS ali AIS iz tretje države fizično 
prisoten v kateri od držav članic;

Or. en

Obrazložitev

UAIS in AIS iz tretjih držav, ki so (1) fizično prisotni v kateri od držav članic EU in 
(2) registrirani pri regulativnem organu države članice EU, bi morali biti v okviru te direktive 
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obravnavani enako kot UAIS in AIS iz EU.

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(a), v kateri 
je navedeno, da je njena zakonodaja v 
zvezi z bonitetno ureditvijo in stalnim 
nadzorom enakovredna določbam te 
direktive in da se učinkovito izvaja;

(a) se UAIS odobri ali registrira v tretji 
državi, v kateri ima sedež, ter da je tretja 
država predmet odločitve, sprejete v skladu 
z odstavkom 3(a), v kateri je navedeno, da 
je njena zakonodaja v zvezi z bonitetno 
ureditvijo in stalnim nadzorom razumno
enakovredna določbam te direktive in da se 
učinkovito izvaja;

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(b), v 
kateri je navedeno, da UAIS iz Skupnosti 
dodeljuje učinkovit dostop na trg, ki je 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
odobri UAIS iz te tretje države;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(b), v 
kateri je navedeno, da UAIS iz Skupnosti 
dodeljuje učinkovit dostop na trg, ki je 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
odobri UAIS iz te tretje države;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1565
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je tretja država predmet odločitve, 
sprejete v skladu z odstavkom 3(b), v 
kateri je navedeno, da UAIS iz Skupnosti 
dodeljuje učinkovit dostop na trg, ki je 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
odobri UAIS iz te tretje države;

(b) je UAIS ali AIS iz tretje države 
registriran pri regulativnem organu 
katere od držav članic;

Or. en

Obrazložitev

UAIS in AIS iz tretjih držav, ki so (1) fizično prisotni v kateri od držav članic EU in 
(2) registrirani pri regulativnem organu države članice EU, bi morali biti v okviru te direktive 
obravnavani enako kot UAIS in AIS iz EU.
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Predlog spremembe 1566
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) UAIS pristojnim organom države 
članice, v kateri zaprosi za dovoljenje, 
predloži informacije iz členov 5 in 31;

(c) UAIS ali AIS iz tretje države izkaže, da 
izpolnjuje vsa merila za odobritev vstopa 
na trg, kot določa ta direktiva;

Or. en

Obrazložitev

UAIS in AIS iz tretjih držav, ki so (1) fizično prisotni v kateri od držav članic EU in 
(2) registrirani pri regulativnem organu države članice EU, bi morali biti v okviru te direktive 
obravnavani enako kot UAIS in AIS iz EU.

Predlog spremembe 1567
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

črtano

Or. en

Obrazložitev

UAIS in AIS iz tretjih držav, ki so (1) fizično prisotni v kateri od držav članic EU in 
(2) registrirani pri regulativnem organu države članice EU, bi morali biti v okviru te direktive 
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obravnavani enako kot UAIS in AIS iz EU.

Predlog spremembe 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

(d) se UAIS odobri ali registrira v tretji 
državi, v kateri ima sedež, njegov 
nadzornik pa je podpisnik večstranskega 
memoranduma o soglasju v zvezi s
posvetovanjem in sodelovanjem ter 
izmenjavo informacij v okviru 
Mednarodnega združenja nadzornikov 
trga vrednostnih papirjev (IOSCO) ali
obstaja drug primeren sporazum o 
sodelovanju med pristojnimi organi države 
članice in nadzornikom UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1569
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 

(d) se UAIS odobri ali registrira v tretji 
državi, v kateri ima sedež, njegov 
nadzornik pa je podpisnik večstranskega 
memoranduma o soglasju v zvezi s 
posvetovanjem in sodelovanjem ter 
izmenjavo informacij v okviru 
Mednarodnega združenja nadzornikov 
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in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

trga vrednostnih papirjev (IOSCO) ali
obstaja drug primeren sporazum o 
sodelovanju med pristojnimi organi države 
članice in nadzornikom UAIS.

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med 
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

(d) je nadzornik UAIS v tretji državi 
podpisnik večstranskega memoranduma o 
soglasju v zvezi s posvetovanjem in 
sodelovanjem ter izmenjavo informacij v 
okviru Mednarodnega združenja 
nadzornikov trga vrednostnih papirjev 
(IOSCO) ali da obstaja sporazum o 
sodelovanju med pristojnimi organi države 
članice in nadzornikom UAIS, ki 
zagotavlja učinkovito izmenjavo vseh 
informacij, ki so pomembne za spremljanje 
možnih posledic dejavnosti UAIS za 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov, na 
katerih je UAIS dejaven;

Or. en
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Predlog spremembe 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obstaja sporazum o sodelovanju med
pristojnimi organi države članice in 
nadzornikom UAIS, ki zagotavlja 
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven.

(d) pristojni organ tretje države, kjer ima 
UAIS sedež, zavezuje večstranski 
sporazum o sodelovanju s pristojnimi 
organi držav članic, v katerih namerava 
UAIS tržiti deleže ali enote AIS. Ta 
sporazum v skladu s členom 35 zagotovi
učinkovito izmenjavo vseh informacij, ki 
so pomembne za spremljanje možnih 
posledic dejavnosti UAIS za stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov, na katerih je 
UAIS dejaven, kot je navedeno v členu 5 
in poglavjih IV in V ter v skladu s 
standardi, ki jih določa Komisija v 
členu 39a.

Or. en

Obrazložitev

Za izdajo EU dovoljenja UAIS, s sedežem v tretji državi je potreben učinkovit dogovor o 
sodelovanju (izmenjavi informacij), ki ga v imenu držav članic podpiše Komisija (načelo 
razširitve) in ki se učinkovito uporablja.

Predlog spremembe 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 

črtano
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davčnih zadev.

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1573
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

UAIS in AIS iz tretjih držav, ki so (1) fizično prisotni v kateri od držav članic EU in 
(2) registrirani pri regulativnem organu države članice EU, bi morali biti v okviru te direktive 
obravnavani enako kot UAIS in AIS iz EU.

Predlog spremembe 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je tretja država podpisala sporazum z
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 

(e) je tretja država podpisala sporazum s 
Komisijo, ki zastopa državo članico, v 
kateri je UAIS zaprosil za dovoljenje, na 
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standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja učinkovito 
izmenjavo informacij glede davčnih zadev.

podlagi standardov iz člena 26 Vzorčne 
davčne konvencije OECD, kar zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev in je v skladu s standardi, 
ki jih je določa Komisija v členu 39a.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja učinkovito 
izmenjavo informacij glede davčnih zadev.

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je skladno s standardi iz 
člena 26 Vzorčne davčne konvencije 
OECD in zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

Or. en

Predlog spremembe 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi države članice, v 
kateri UAIS s sedežem v tretji državi 
zaprosi za trženje enot ali deležev AIS 
profesionalnim vlagateljem v Uniji pod 
pogoji te direktive, izdajo dovoljenje zgolj, 
če ocenijo, da bo UAIS zmogel izpolniti 
pogoje te direktive v zvezi s takšnim 
trženjem. Država članica, ki UAIS s 
sedežem v tretji državi izda takšno 
dovoljenje, se za namene te direktive šteje 
kot domača država članica zadevnega 
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UAIS.
Dovoljenje velja za vse države članice v 
zvezi s trženjem enot in deležev AIS, poleg 
tega pa ima UAIS s sedežem v tretji 
državi, ki mu je bilo izdano dovoljenje v
skladu s tem členom, enake pravice in 
obveznosti iz poglavij IV, V in VI.

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

črtano

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;
(b) splošna merila za oceno, ali tretje 
države UAIS iz Skupnosti zagotavljajo 
učinkovit dostop na trg, primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost zagotavlja 
UAIS iz teh tretjih držav.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en
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Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1578
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

2. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
opredeljujejo:

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) splošna merila enakovrednosti za 
enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, na podlagi 
zahtev iz poglavij III, IV in V;

(a) splošna razumna merila enakovrednosti 
za enakovrednost in učinkovito izvajanje 
zakonodaje tretje države o bonitetni 
ureditvi in stalnem nadzoru, ob 
upoštevanju vseh mednarodnih 
standardov, ki se neposredno nanašajo na 
zadevno vrsto UAIS ali AIS, ki ga 
upravlja, ki jih je izdalo Mednarodno 
združenje nadzornikov trga vrednostnih 
papirjev (IOSCO) ali druga mednarodna 
organizacija, katere član je pristojni 
organ, država članica, Komisija ali 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
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trge; vrste in ravni regulacije in nadzora 
so lahko različne, zlasti glede na različne 
vrste, velikosti ali kompleksnost AIS in 
UAIS.

Or. en

Predlog spremembe 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) splošna merila za oceno, ali tretje 
države UAIS iz Skupnosti zagotavljajo 
učinkovit dostop na trg, primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost zagotavlja 
UAIS iz teh tretjih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1581
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) splošna merila za oceno, ali tretje 
države UAIS iz Skupnosti zagotavljajo 
učinkovit dostop na trg, primerljiv z 
dostopom, ki ga Skupnost zagotavlja 
UAIS iz teh tretjih držav.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z izključitvijo UAIS s sedežem v tretjih državah bi ustvarili delitev trga, ki bi škodila 
enotnemu evropskemu finančnemu trgu.
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Predlog spremembe 1582
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z izključitvijo UAIS s sedežem v tretjih državah bi ustvarili delitev trga, ki bi škodila 
enotnemu evropskemu finančnemu trgu.

Predlog spremembe 1583
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo: 

črtano

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi 
in stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;
(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1585
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 
Komisija, v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 49(2), sprejme 
izvedbene ukrepe, ki navajajo: 

črtano

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi 
in stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;
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(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države. 

Or. en

Obrazložitev

Z izključitvijo UAIS s sedežem v tretjih državah bi ustvarili delitev trga, ki bi škodila 
enotnemu evropskemu finančnemu trgu.

Predlog spremembe 1586
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija, 
v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 49(2), sprejme izvedbene ukrepe, ki 
navajajo: 

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija 
v skladu s členi 49a, 49b in 49c sprejme 
delegirane akte, ki navajajo:

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
razumno enakovredna tej direktivi v 
skladu z velikostjo, vrsto ali 
kompleksnostjo UAIS ali AIS ter da se 
učinkovito izvaja;
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Or. en

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

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da tretja država UAIS iz Skupnosti 
zagotovi učinkovit dostop na trg, ki je vsaj 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz te tretje države.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1589
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Država članica, ki UAIS s sedežem v 
tretji državi izda takšno dovoljenje, se za 
namene te direktive šteje kot matična 
država članica zadevnega UAIS. 
Dovoljenje velja za vse države članice v 
zvezi s trženjem enot in deležev AIS, poleg 
tega pa ima UAIS s sedežem v tretji 
državi, ki mu je izdano dovoljenje v skladu 
s tem členom, enake pravice in obveznosti, 
določene v členih 16 in 17 poglavja III ter 
poglavjih IV, V in VI v zvezi s takšnim 
trženjem, kot UAIS, ki mu je izdano 
dovoljenje v skladu s poglavjem II te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 39 - odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ne glede na morebitna dovoljenja 
UAIS s sedeži v tretjih državah, izdana v 
skladu s členom 39(1) in (2), lahko države 
članice dovolijo trženje AIS, ki jih 
upravljajo UAIS s sedeži v tretjih državah, 
v skladu z nacionalno zakonodajo.

Or. en
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Obrazložitev

Edini način, kako vzpostaviti notranji trg za UAIS in AIS, je z oblikovanjem sistema na 
podlagi razumne enakovrednosti s tretjimi državami v povezavi s prostim pretokom kapitala, 
kot ga zagotavlja Pogodba ES.

Predlog spremembe 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39a
Uporaba in pregled konvencij
Komisija sprejme in redno pregleduje 
standarde, ki se uporabljajo za 
sporazume, podpisane s tretjimi državami 
v skladu s tem poglavjem.
Komisija skupaj z državami članicami 
redno pregleduje sporazume, podpisane s 
tretjimi državami v skladu s tem 
poglavjem, da bi preverila, ali zadevne 
tretje države dejansko spoštujejo takšne 
konvencije. Komisija v poročilu države 
članice obvesti o izidih pregledov, države 
članice pa jih upoštevajo pri ocenjevanju, 
ali bi bilo treba dovoljenja, izdana ali 
zaprošena v skladu s to direktivo, odobriti, 
zamrzniti ali razveljaviti.
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c 
sprejme delegirane akte, s katerimi 
opredeli obvezni postopek za sprejetje in 
pregled standardov, preglede skladnosti in 
pogoje za zagotavljanje uspešnega 
sodelovanja ter posledice poročila o 
izdajanju dovoljenj.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora redno pregledovati uspešnost sporazumov o sodelovanju.
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Predlog spremembe 1593
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica imenuje več pristojnih 
organov, o tem obvesti Komisijo in navede 
delitev dolžnosti.

Če država članica imenuje več pristojnih 
organov, o tem obvesti Komisijo in 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge ter navede delitev dolžnosti.
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge uvede ustrezne metode za 
spremljanje, ali UAIS izpolnjujejo svoje 
obveznosti iz te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje bi moral biti najvišji nadzornik UAIS, če želimo 
zagotoviti enakovredne pogoje, skladno izvajanje sedanje direktive ter finančno stabilnost in 
celovitost. Zato ga je treba omeniti v tem členu o pristojnih organih.

Predlog spremembe 1594
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica imenuje več pristojnih 
organov, o tem obvesti Komisijo in navede 
delitev dolžnosti.

Če država članica imenuje več pristojnih 
organov, o tem obvesti Komisijo in 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge ter navede delitev dolžnosti.

Or. en

Obrazložitev

Evropski zakonodajalec mora biti obveščen o organiziranosti pristojnih organov v državah 
članicah.
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Predlog spremembe 1595
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi so javni organi, telesa, ki 
jih imenujejo javni organi, ali telesa, ki 
jih priznava nacionalna zakonodaja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 1596
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 41 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila pristojnih organov Pooblastila Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge ter pristojnih 
organov

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral izvajati končni nadzor nad UAIS, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in učinkovito izvajanje te direktive za zaščito vlagateljev 
in finančno stabilnost. Njegova pooblastila je treba zato navesti v tem členu.

Predlog spremembe 1597
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi prejmejo vsa nadzorna 1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
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in preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje njihovih funkcij. Takšna 
pooblastila se izvajajo na naslednje načine:

trge ter pristojni organi prejmejo vsa 
nadzorna in preiskovalna pooblastila, 
potrebna za opravljanje njihovih funkcij. 
Takšna pooblastila se izvajajo na naslednje 
načine:

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral izvajati končni nadzor nad UAIS, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in učinkovito izvajanje te direktive za zaščito vlagateljev 
in finančno stabilnost. Njegova pooblastila je treba zato navesti v tem členu.

Predlog spremembe 1598
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi prejmejo vsa nadzorna 
in preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje njihovih funkcij. Takšna 
pooblastila se izvajajo na naslednje načine:

1. Pristojni organi, ki jih imenujejo države 
članice ter Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge, prejmejo vsa nadzorna in 
preiskovalna pooblastila, potrebna za 
opravljanje njihovih funkcij. Takšna 
pooblastila se izvajajo na naslednje načine:

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora imeti enaka pooblastila kot nacionalni 
organi.

Predlog spremembe 1599
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi imajo najmanj naslednja 2. Evropski organ za vrednostne papirje in 
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pooblastila za preiskavo: trge ter pristojni organi imajo najmanj 
naslednja pooblastila za preiskavo:

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral izvajati končni nadzor nad UAIS, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in učinkovito izvajanje te direktive za zaščito vlagateljev 
in finančno stabilnost. Njegova pooblastila je treba zato navesti v tem členu.

Predlog spremembe 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi imajo najmanj naslednja 
pooblastila za preiskavo:

2. Pristojni organi imajo najmanj naslednja 
pooblastila za preiskavo, ki jih lahko 
uveljavljajo kadar koli: 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 1601
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41a
Pooblastila Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge določi in redno pregleduje smernice 
za pristojne organe držav članic glede 
izvajanja njihovih pooblastil v zvezi z 
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dovoljenji in glede obveznosti poročanja, 
ki jih nalaga ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ z vrednostne papirje in trge določi smernice, da zagotovi enake konkurenčne 
pogoje za vse in dosledno izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 1602
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Matična država članica zagotovi, da 
lahko pristojni organi sprejmejo naslednje 
ukrepe:

1. Matična država članica zagotovi, da 
lahko pristojni organi sprejmejo naslednje 
ukrepe v skladu s smernicami, ki jih 
pripravi Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge:

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora zagotoviti enake konkurenčne pogoje in 
učinkovito izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 1603
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Matična država članica zagotovi, da 
lahko pristojni organi sprejmejo naslednje 
ukrepe:

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
pristojni organi sprejmejo naslednje 
ukrepe:

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo imeti v spremenjenem okviru učinkovita nadzorna pooblastila.

Predlog spremembe 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Matična država članica zagotovi, da 
lahko pristojni organi sprejmejo naslednje 
ukrepe:

1. Matična država članica zagotovi, da 
imajo pristojni organi najmanj naslednja 
pooblastila:

Or. en

Predlog spremembe 1605
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
pristojni organi pooblastila, potrebna za 
sprejetje vseh zahtevanih ukrepov, da se 
zagotovi pravilno delovanje trgov v tistih 
primerih, v katerih bi lahko dejavnost 
enega ali več AIS na trgu za finančni 
instrument ogrozila pravilno delovanje 
trga.

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
pristojni organi pooblastila, potrebna za 
sprejetje vseh ukrepov, ki jih zahteva 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge, da se zagotovi pravilno delovanje 
trgov v tistih primerih, v katerih bi lahko 
dejavnost enega ali več AIS na trgu za 
finančni instrument ogrozila pravilno 
delovanje trga.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral izvajati končni nadzor nad UAIS, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in učinkovito izvajanje te direktive.
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Predlog spremembe 1606
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v postopke za odvzem 
dovoljenja ali v pravico držav članic, da 
naložijo kazenske sankcije, države članice 
v skladu s svojim nacionalnim pravnim 
redom zagotovijo, da se lahko proti 
odgovornim osebam sprejmejo ustrezni 
administrativni ukrepi ali se jim naložijo 
administrativne sankcije, če se določbe, 
sprejete pri izvajanju te direktive, ne 
izpolnjujejo. Države članice zagotovijo, da 
so ti ukrepi učinkoviti, sorazmerni in 
odvračilni.

1. Države članice določijo pravila o 
ukrepih in kaznih, ki se uporabljajo za 
kršitve nacionalnih določb, sprejetih na 
podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja 
teh pravil. Brez poseganja v postopke za 
odvzem dovoljenja ali v pravico držav 
članic, da naložijo kazenske sankcije, 
države članice v skladu s svojim 
nacionalnim pravnim redom zagotovijo, da 
se lahko proti odgovornim osebam 
sprejmejo ustrezni administrativni ukrepi 
ali se jim naložijo administrativne sankcije, 
če se določbe, sprejete pri izvajanju te 
direktive, ne izpolnjujejo. Države članice 
zagotovijo, da so ti ukrepi učinkoviti, 
sorazmerni in odvračilni.

Or. en

Predlog spremembe 1607
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v postopke za odvzem 
dovoljenja ali v pravico držav članic, da 
naložijo kazenske sankcije, države članice 
v skladu s svojim nacionalnim pravnim 
redom zagotovijo, da se lahko proti 
odgovornim osebam sprejmejo ustrezni 
administrativni ukrepi ali se jim naložijo 
administrativne sankcije, če se določbe, 
sprejete pri izvajanju te direktive, ne 
izpolnjujejo. Države članice zagotovijo, da 

1. Brez poseganja v postopke za odvzem 
dovoljenja ali v pravico držav članic, da 
naložijo kazenske sankcije, države članice 
v skladu s smernicami Evropskega organa 
za vrednostne papirje in trge ter s svojim 
nacionalnim pravnim redom zagotovijo, da 
se lahko proti odgovornim osebam 
sprejmejo ustrezni administrativni ukrepi 
ali se jim naložijo administrativne sankcije, 
če se določbe, sprejete pri izvajanju te 
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so ti ukrepi učinkoviti, sorazmerni in 
odvračilni.

direktive, ne izpolnjujejo. Države članice 
zagotovijo, da so ti ukrepi učinkoviti, 
sorazmerni in odvračilni.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora s smernicami zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje in učinkovito izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 1608
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi držav članic med seboj 
sodelujejo, kadar koli je to potrebno za 
namen opravljanja njihovih dolžnosti v 
skladu s to direktivo ali izvajanja njihovih 
pooblastil iz te direktive ali iz nacionalne 
zakonodaje.

1. Pristojni organi držav članic sodelujejo 
med seboj, z Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge ter Evropskim 
odborom za sistemska tveganja, kadar koli 
je to potrebno za namen opravljanja 
njihovih dolžnosti v skladu s to direktivo 
ali izvajanja njihovih pooblastil iz te 
direktive ali iz nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sodelovati z novimi evropskimi nadzornimi organi.

Predlog spremembe 1609
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi držav članic med seboj 
sodelujejo, kadar koli je to potrebno za 
namen opravljanja njihovih dolžnosti v 

1. Pristojni organi držav članic sodelujejo 
med seboj ter z Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge, kadar koli je to 
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skladu s to direktivo ali izvajanja njihovih 
pooblastil iz te direktive ali iz nacionalne 
zakonodaje.

potrebno za namen opravljanja njihovih 
dolžnosti v skladu s to direktivo ali 
izvajanja njihovih pooblastil iz te direktive 
ali iz nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje in izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge sta ključnega pomena za zagotavljanje enakih 
konkurenčnih pogojev, učinkovito izvajanje te direktive in finančno stabilnost.

Predlog spremembe 1610
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi držav članic nemudoma 
izmenjajo informacije, potrebne za namene 
izvajanja njihovih dolžnosti po tej 
direktivi.

4. Pristojni organi držav članic drug 
drugemu ter Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge takoj 
posredujejo podatke, ki so potrebni za 
izvajanje njihovih nalog v skladu s to 
direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje in izmenjava informacij med pristojnimi organi držav članic in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge sta ključnega pomena za zagotavljanje enakih 
konkurenčnih pogojev, učinkovito izvajanje te direktive in finančno stabilnost.

Predlog spremembe 1611
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v skladu s postopkom iz člena 5. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
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49(2) sprejme izvedbene ukrepe v zvezi s 
postopki za izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi.

49c sprejme delegirane akte v zvezi s 
postopki za izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi.

Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 46 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izmenjava informacij v zvezi s
potencialnimi sistemskimi posledicami
dejavnosti UAIS

Izmenjava informacij v zvezi z dejavnostmi
UAIS

Or. en

Predlog spremembe 1613
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad UAIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije pristojnim 
organom drugih držav članic, kjer je to 
pomembno za spremljanje in odzivanje na 
potencialne posledice dejavnosti 
posameznih UAIS ali vseh UAIS za 

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad UAIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije pristojnim
organom drugih držav članic, kjer je to 
pomembno za spremljanje in odzivanje na 
potencialne posledice dejavnosti 
posameznih UAIS ali vseh UAIS za 
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stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in za pravilno delovanje trgov, na 
katerih so UAIS dejavni. Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje 
(CESR), ustanovljen s Sklepom Komisije 
2009/77/EC z dne 23. januarja 20091, je 
tudi obveščen in pošlje te informacije 
pristojnim organom ostalih držav članic.

stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in za pravilno delovanje trgov, na 
katerih so UAIS dejavni. 

Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenj in nadzor UAIS v skladu s to 
direktivo poskrbijo tudi za učinkovito 
obveščanje Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge, zlasti z:
– izpolnjevanjem obveznosti poročanja 
Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge v skladu s to direktivo, 
zlasti členom 25;
– takojšnjim odgovarjanjem na morebitne 
zahteve Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge glede UAIS, ki jih 
nadzorujejo, glede AIS, ki jih ti UAIS 
upravljajo, ali glede splošnih zadev;
– takojšnjo seznanitvijo Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge z 
ugotovitvami iz svojih ocen tveganja, ki bi 
ga lahko povzročile dejavnosti UAIS v 
zvezi z AIS, ki jih slednji upravljajo, 
vključno z ukrepi, ki jih pristojni organi 
matične države članice UAIS predlagajo 
v zvezi s tem; ter
– posredovanjem vseh informacij, ki so 
jih pripravili sami ali jih posedujejo in ki 
so po njihovem mnenju pomembne za 
namen delovanja Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge, temu organu. 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge pristojnim organom drugih držav 
članic posreduje informacije, ki jih je 
prejel od pristojnih organov matične 
države članice UAIS in ki so pomembne 
za potrebe nadzora pristojnih organov 
drugih držav članic.

Or. en

                                               
1 UL L 25, 29.1.2009, str. 18–22.
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1614
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad UAIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije pristojnim 
organom drugih držav članic, kjer je to 
pomembno za spremljanje in odzivanje na 
potencialne posledice dejavnosti 
posameznih UAIS ali vseh UAIS za 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in za pravilno delovanje trgov, na 
katerih so UAIS dejavni. Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje 
(CESR), ustanovljen s Sklepom Komisije 
2009/77/EC z dne 23. januarja 20091, je 
tudi obveščen in pošlje te informacije 
pristojnim organom ostalih držav članic.

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad AIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge ter Evropskemu odboru za 
sistemska tveganja, kjer je to pomembno 
za spremljanje in odzivanje na potencialne 
posledice dejavnosti posameznih AIS ali 
vseh AIS za stabilnost sistemsko 
pomembnih finančnih institucij in za 
pravilno delovanje trgov, na katerih so 
AIS dejavni. Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pošlje te 
informacije pristojnim organom ostalih 
držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral biti odgovoren za centralizacijo 
bistvenih informacij o sistemskih tveganjih na evropski ravni.

                                               
1fn
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Predlog spremembe 1615
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad UAIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije pristojnim 
organom drugih držav članic, kjer je to 
pomembno za spremljanje in odzivanje na 
potencialne posledice dejavnosti 
posameznih UAIS ali vseh UAIS za 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in za pravilno delovanje trgov, na 
katerih so UAIS dejavni. Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje 
(CESR), ustanovljen s Sklepom Komisije 
2009/77/EC z dne 23. januarja 20091, je 
tudi obveščen in pošlje te informacije 
pristojnim organom ostalih držav članic.

1. Pristojni organi, odgovorni za izdajo 
dovoljenja in nadzor nad UAIS po tej 
direktivi, sporočijo informacije pristojnim 
organom drugih držav članic, kjer je to 
pomembno za spremljanje in odzivanje na 
potencialne posledice dejavnosti 
posameznih UAIS ali vseh UAIS za 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in za pravilno delovanje trgov, na 
katerih so UAIS dejavni. Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge ter Evropski 
odbor za sistemska tveganja sta tudi
obveščena in pošljeta te informacije 
pristojnim organom ostalih držav članic.

UL L 25, 29. 1. 2009, str. 18.

Or. en

Obrazložitev

Podpreti je treba uvedbo nove evropske nadzorne strukture.

Predlog spremembe 1616
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zbrane podatke v zvezi z dejavnostmi 
UAIS pod njegovo odgovornostjo pristojni 
organ za UAIS vsako četrtletje sporoči
Ekonomsko-finančnemu odboru, 
ustanovljenemu s členom 114(2) Pogodbe 
ES.

2. V skladu s pogoji iz člena 15 Uredbe 
(ES) št. ... [o makrobonitetnim nadzoru 
finančnega sistema na ravni Skupnosti in 
ustanovitvi Evropskega odbora za 
sistemska tveganja] zbrane podatke v 
zvezi z dejavnostmi UAIS pod njihovo 
odgovornostjo pristojni organi matične 
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države članice UAIS sporočijo
Evropskemu odboru za sistemska 
tveganja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. vsi podatki, ki jih prejmejo pristojni 
organi in se nanašajo na UAIS, se na 
zahtevo sporočijo Komisiji, ki v zvezi s tem 
objavi periodična statistična poročila.

Or. en

Predlog spremembe 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati po 
odstavku 1.

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati in 
sporočiti Komisiji po odstavku 1. 

Or. en
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Predlog spremembe 1619
Sylvie Goulard

Predlog Direktive
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati po 
odstavku 1.

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in 
pogostnost informacij, ki jih je treba 
izmenjati v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1620
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati po 
odstavku 1.

3. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati po 
odstavku 1.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
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Komisija zagotovi, da ti akti začnejo 
veljati ...*.
*UL vstavi datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

<

ali en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1621
Sylvie Goulard

Predlog Direktive
Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo sodelovanje pristojnih organov 
druge države članice, in sicer pri nadzornih 
dejavnostih ali pri preverjanju na kraju 
samem ali preiskavi na ozemlju te druge 
države članice, in sicer v okviru pooblastil, 
ki jim jih podeljuje ta direktiva.

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo sodelovanje pristojnih organov 
druge države članice, in sicer pri nadzornih 
dejavnostih ali pri preverjanju na kraju 
samem ali preiskavi na ozemlju te druge 
države članice, in sicer v okviru pooblastil, 
ki jim jih podeljuje ta direktiva, o čemer 
nemudoma obvestijo Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge.

Če pristojni organ prejme zahtevo v zvezi 
s preverjanjem na kraju samem ali 
preiskavo, izvede naslednje:

Če pristojni organi prejmejo zahtevo v 
zvezi s preverjanjem na kraju samem ali 
preiskavo, izvedejo naslednje:

(a) sam opravi preverjanje ali preiskavo; (a) sami opravijo preverjanje ali preiskavo;

(b) organu, ki da zahtevo, omogoči 
opravljanje preverjanja ali preiskave;

(b) organu, ki da zahtevo, omogočijo 
opravljanje preverjanja ali preiskave;

(c) revizorjem ali izvedencem omogoči, da 
opravijo preverjanje ali preiskavo.

(c) revizorjem ali izvedencem omogočijo, 
da opravijo preverjanje ali preiskavo.

Pri opravljanju preverjanja ali preiskave 
iz tega odstavka pristojni organ upošteva 
vse pripombe, ki jih v zvezi s tem poda 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge;  
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1622
Sylvie Goulard

Predlog Direktive
Člen 47 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organi države članice takoj 
obvestijo Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge v naslednjih primerih:
(a) če se zahtevi po izvajanju preiskave ali 
preverjanju na kraju samem iz odstavka 1 
ne ugodi ali se v razumnem roku nanjo ne 
odgovori;   ali
(b) če se zahtevi po pooblastitvi svojih 
uslužbencev za spremljanje pristojnih 
organov držav članic ne ugodi ali se v 
razumnem roku nanjo ne odgovori.

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in učinkovito 
organizirana. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi imel pooblastila za sprejemanje 
zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih in 
upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za odkrivanje 
in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s sistemskimi 
tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 1623
Sylvie Goulard

Predlog Direktive
Člen 47 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
zvezi s postopki za preverjanja na kraju 
samem in preiskave.

4. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte v zvezi s 
postopki za preverjanja na kraju samem in 
preiskave ter v skladu s tem členom določi 
podrobnosti o podatkih Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge.

ali en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1624
Sharon Bowles

Predlog Direktive
Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
zvezi s postopki za preverjanja na kraju 
samem in preiskave.

4. Komisija lahko v skladu s členi 49a, 
49b in 49c sprejme delegirane akte v zvezi 
s postopki za preverjanja na kraju samem 
in preiskave.

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1625
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje vzpostavi mehanizem 
mediacije.

1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge vzpostavi mehanizem mediacije.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo kmalu nadomestil Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje. Namen tega predloga spremembe je pripraviti se na 
novo evropsko strukturo upravljanja.

Predlog spremembe 1626
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor evropskih zakonodajalcev za 
vrednostne papirje vzpostavi mehanizem 
mediacije.

1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge vzpostavi mehanizem mediacije.

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba upoštevati Evropski organ za vrednostne papirje in trge.



PE439.135v01-00 132/169 AM\805044SL.doc

SL

Predlog spremembe 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog Direktive
Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
CESR, kjer bo potekal razgovor z 
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Pristojni organi ustrezno upošteva
mnenje CESR. 

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
CESR, kjer bo potekal razgovor z 
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Pristojni organi morajo upoštevati 
presojo CESR.

Or. en

Predlog spremembe 1628
Pascal Canfin

Predlog Direktive
Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
CESR, kjer bo potekal razgovor z
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Pristojni organi ustrezno upošteva 
mnenje CESR. 

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge, kjer bo potekal razgovor z 
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Če spora še vedno ni mogoče 
razrešiti, lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge naložiti rešitev 
zadevnemu pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se preprečila regulatorna arbitraža, mora biti Evropski urad za vrednostne papirje in 
trge pristojen za reševanje sporov med pristojnimi organi različnih držav članic.
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Predlog spremembe 1629
Pervenche Berès

Predlog Direktive
Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
CESR, kjer bo potekal razgovor z 
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Pristojni organi ustrezno 
upoštevajo mnenje CESR. 

2. V primeru spora med pristojnimi organi 
glede ocene, delovanja ali opustitve enega 
izmed zadevnih pristojnih organov po tej 
direktivi pristojni organi predložijo zadevo 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge, kjer bo potekal razgovor z 
namenom dosega hitre in učinkovite 
rešitve. Pristojni organi ustrezno 
upoštevajo mnenje Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo kmalu nadomestil Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje. Namen tega predloga spremembe je pripraviti se na 
novo evropsko strukturo upravljanja.

Predlog spremembe 1630
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 črtano
Odbor
1. Komisiji pomaga Evropski odbor za 
vrednostne papirje, ustanovljen s Sklepom 
Komisije 2001/528/ES z dne 6. junija 2001 
o ustanovitvi Evropskega odbora za 
vrednostne papirje.
2. Kadar je naveden sklic na ta odstavek, 
se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 
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1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 
tri mesece.
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1631
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49a
Prenos pooblastil

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 2(4), člena 9(2), člena 
10(3), člena 11(5), člena 12(3), člena 13, 
člena 16(4), člena 18(4), člena 19(4), 
člena 20(3), člena 21(4), člena 24(2), 
člena 25(3), člena 28(2), člena 29(4), 
člena 31(3), člena 33(7), člena 37(2), 
člena 37(3), člena 38(3), člena 38(4), 
člena 39(2), člena 39(3), člena 45(5), 
člena 46(3), člena 47(4) in člena 53 se na 
Komisijo prenesejo za obdobje 5 let po 
začetku veljavnosti te direktive.  Komisija 
oblikuje poročilo o podaljšanju 
prenesenih pooblastil najkasneje 12 
mesecev pred koncem tega petletnega 
obdobja, in, če je potrebno, temu priloži 
tudi zakonodajni predlog za podaljšanje 
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obdobja prenosa pooblastil.
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji, 
določenimi v členih 49b in 49c.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1632
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 49 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 49b
Preklic prenesenih pooblastil

1. Prenos pooblastila iz člena 2(4), člena 
9(2), člena 10(3), člena 11(5), člena 12(3), 
člena 13, člena 16(4), člena 18(4), člena 
19(4), člena 20(3), člena 21(4), člena 
24(2), člena 25(3), člena 28(2), člena 
29(4), člena 31(3), člena 33(7), člena 
37(2), člena 37(3), člena 38(3), člena 
38(4), člena 39(2), člena 39(3), člena 
45(5), člena 46(3), člena 47(4) in člena 53 
lahko prekliče Evropski parlament ali 
Svet.
2. Institucija, ki sproži notranji postopek 
za odločitev o preklicu prenosa 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo, pri čemer 
sporoči, katera prenesena pooblastila bi 
lahko bila preklicana.
3. Odločitev o preklicu konča prenos 
pooblastil, navedenih v tej odločitvi. 
Veljati začne takoj ali na poznejši datum, 
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naveden v tem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost delegiranih aktov, ki so že v 
veljavi. Objavi se v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Časovno obdobje mora biti dovolj dolgo, da ga je mogoče uskladiti s postopki Evropskega 
parlamenta in časom, ko Parlament ne zaseda. Preklic prenesenih pooblastil bi moral še 
vedno biti absolutna pravica Evropskega Parlamenta. Tako določa tudi Lizbonska pogodba. 
Pisna obrazložitev razlogov ni potrebna. Ne gre za postopek, v katerem bi bilo treba zadevo 
predložiti Sodišču Evropske unije.

Predlog spremembe 1633
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 49 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49c
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca. Komisija delegiranih aktov ne bo 
sprejemala med parlamentarnimi 
počitnicami ali v prvih dveh tednih po 
parlamentarnih počitnicah.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
delegiranemu aktu nasprotuje, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za to.

Or. en
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Obrazložitev

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

Časovno obdobje mora biti dovolj dolgo, da ga je mogoče uskladiti s postopki Evropskega 
parlamenta in časom, ko Parlament ne zaseda.

Predlog spremembe 1634
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija dve leti po datumu iz člena 54 na 
podlagi javnega posvetovanja in v luči 
razgovorov s pristojnimi organi pregleda 
uporabo in področje uporabe te direktive. 
Ta pregled ustrezno upošteva razvoj na 
mednarodni ravni ter razgovore s tretjimi 
državami in mednarodnimi 
organizacijami.

1. Komisija ...* na podlagi javnega 
posvetovanja in v luči razgovorov s 
pristojnimi organi pregleda uporabo in 
področje uporabe te direktive ter oceni 
njen vpliv na:

(a) razpoložljivost investicijskega kapitala 
za podjetja, ustanovljena v Uniji, zlasti za 
inovativna podjetja;
(b) raven naložb Unije v tretjih državah, 
zlasti v državah v razvoju;
(c) donose naložb pokojninskih skladov, 
ki so odprti ali delujejo v Uniji, s 
posebnim ozirom na demografske trende v 
Uniji. 

Komisija predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu skupaj s primernimi
predlogi. 

2. Komisija v posvetovanju z Evropskim 
parlamentom in Svetom oceni, ali je ob 
upoštevanju dogajanja na trgu in 
podatkov, pridobljenih v skladu z 
odstavkom 1 ter ob hkratnem upoštevanju 
varstva potrošnikov in konkurenčnosti 
sploh potrebno spremeniti to direktivo. Če 
je ta sprememba potrebna, Komisija 
najkasneje do ...* predloži predlog 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
*UL vstavi datum: tri leta od datuma iz 
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člena 54.

Or. en

Predlog spremembe 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija dve leti po datumu iz člena 54 na 
podlagi javnega posvetovanja in v luči 
razgovorov s pristojnimi organi pregleda 
uporabo in področje uporabe te direktive. 
Ta pregled ustrezno upošteva razvoj na 
mednarodni ravni ter razgovore s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami.

Komisija ...* na podlagi javnega 
posvetovanja, ob upoštevanju nacionalnih 
davčnih sistemov in v luči razgovorov s 
pristojnimi organi pregleda uporabo in 
področje uporabe te direktive. Ta pregled 
ustrezno upošteva razvoj na mednarodni 
ravni ter razgovore s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami.

*UL vstavi datum: dve leti od datuma iz 
člena 54,

Or. en

Predlog spremembe 1636
Wolf Klinz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje do ...* poda predlog 
za revizijo te direktive, ki uvaja merila za 
vzpostavljanje enakovrednosti s tretjimi 
državami. Komisija presodi, pod katerimi 
pogoji lahko UAIS s sedežem v Uniji v 
skladu s postopki priglasitve na celotnem 
območju Unije trži deleže ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi. Poleg tega 
Komisija presodi, pod katerimi pogoji 
lahko UAIS s sedežem v tretji državi trži 
enote ali deleže nekega AIS poklicnim 
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naložbenikom v Uniji. 
komisija si prizadeva za vzpostavitev 
enakovrednosti s tretjimi državami. 
Zahteve po enakovrednosti vključujejo 
regulativno in nadzorno enakovrednost, 
vzajemni dostop do trgov in sporazum o 
izmenjavi podatkov med pristojnimi 
organi UAIS matične države članice in 
pristojnim organom tretje države. 
*UL: vstaviti datum: pet let od datuma iz 
člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Morebitno enakovrednost je treba ponovno preučiti po izteku petletnega obdobja preverjanja. 
Tako bo mogoče upoštevati splošni razvoj dogodkov, zagotovljeno pa bo tudi dovolj časa za 
oceno delovanja te direktive.

Predlog spremembe 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 50 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred pregledom uporabe in obsega te 
direktive Komisija poda predloge za 
spremembe direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES z namenom zagotoviti 
ustrezno raven kapitalskih zahtev za tiste 
finančne ustanove, ki so vključene v 
poslovanje z AIS, ob upoštevanju 
nastalega tveganja, splošne finančne 
stabilnosti in morebitnega navzkrižja 
interesov.  

Or. en
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Predlog spremembe 1638
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to 
direktivo in predložijo zahtevek za 
pridobitev dovoljenja najpozneje eno leto 
po roku za prenos te direktive.

za vse UAIS, ki jih je matična država 
članica že pred ...*  pooblastila za 
opravljanje upravljavskih storitev in vseh 
AIS, ki jih ti UAIS upravljajo, se šteje, da 
so pooblaščeni za namene te direktive. 
Tako pooblastilo velja za namene te 
direktive, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:
(a) če zakoni države članice, v kateri je 
UAIS pooblaščen, določajo, da mora 
UAIS izpolnjevati zahteve glede 
poslovanja, navzkrižja interesov in 
upravljanja tveganja; ter
(b) če UAIS pristojnemu organu matične 
države članice najkasneje do ...* potrdi, 
da je njegov cilj izpolnjevati vse zahteve, 
ki jih določa ta direktiva.
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

UAIS, ki ga je že pooblastila matična država članica, se obravnava kot pooblaščen v skladu s 
to direktivo, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Predlog spremembe 1639
Burkhard Balz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 

UAIS, ki so bili ustanovljeni v Skupnosti 
pred ...* sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
skladnost s to direktivo in v matični državi 
članici predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje do ...* . UAIS ni 
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prenos te direktive. obvezen izpolnjevati zahteve iz te direktive 
ali vložiti zahtevek za pridobitev 
dovoljenja za nudenje upravljavskih 
storitev v zvezi z AIS, ustanovljenim pred 
...  *
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
**UL: vstaviti datum: tri leta od datuma iz 
člena 54.

Or. en

Obrazložitev

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

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 
prenos te direktive.

UAIS, ki so bili ustanovljeni v Skupnosti 
pred ...* sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
skladnost s to direktivo in predložijo 
zahtevek za pridobitev dovoljenja 
najpozneje do ...** . UAIS ni obvezen 
izpolnjevati zahteve iz te direktive ali 
vložiti zahtevek za pridobitev dovoljenja za 
nudenje upravljavskih storitev v zvezi z 
AIS, ustanovljenim pred ...*
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
**UL: vstaviti datum: tri leta od datuma iz 
člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se v to direktivo vključi določba o prehodnem obdobju in da se UAIS in 



PE439.135v01-00 142/169 AM\805044SL.doc

SL

zlasti njihovim naložbenikom zagotovi dovolj časa za prilagoditev na nove ukrepe, še posebej 
zato, ker poslujejo s skladi zaprtega tipa.

Predlog spremembe 1641
Sari Essayah

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 
prenos te direktive.

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred ...*, 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za skladnost 
s to direktivo in predložijo zahtevek za 
pridobitev dovoljenja najpozneje do ...** .
Če se nove enote ali delnice nekega AIS 
ne izdajo ali tržijo po ...*, navedena 
zahteva ne velja za upravljanje teh AIS.
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
**UL: vstaviti datum: eno leto od datuma 
iz člena 54.

Or. en

Predlog spremembe 1642
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 
prenos te direktive.

1. UAIS, ki so bili ustanovljeni v 
Skupnosti pred ...* sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za skladnost s to direktivo in 
predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje do ...** .

*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
**UL: vstaviti datum: tri leta od datuma iz 
člena 54.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1643
Wolf Klinz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 
prenos te direktive.

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred ...*, 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za skladnost 
s to direktivo in predložijo zahtevek za 
pridobitev dovoljenja najpozneje do ...** .

*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
**UL: vstaviti datum: dve leti od datuma 
iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Enoletno obdobje se zdi izjemno kratko in bi ga bilo treba zaradi praktičnih razlogov 
podaljšati na dve leti.

Predlog spremembe 1644
Pascal Canfin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred [rokom 
za prenos te direktive], sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za skladnost s to direktivo 
in predložijo zahtevek za pridobitev 
dovoljenja najpozneje eno leto po roku za 
prenos te direktive.

AIS in UAIS, ki v Skupnosti delujejo pred 
...*, sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
skladnost s to direktivo in predložijo 
zahtevek za pridobitev dovoljenja 
najpozneje do ...** .

*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.



PE439.135v01-00 144/169 AM\805044SL.doc

SL

**UL: vstaviti datum: eno leto od datuma 
iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Naložbeniki morajo imeti dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te direktive, s čimer bi se izognili 
temu, da morajo svoje premoženje prodajati po neugodnih pogojih.

Predlog spremembe 1645
Burkhard Balz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS lahko v skladu s to direktivo zaprosi 
za dovoljenje, da skladno z direktivo trži 
AIS, ki so bili ustanovljeni pred ...*, pod 
pogojem, da pristojnim organom dostavi 
podatke iz členov 31 in 33, naložbenikom 
pa podatke iz člena 20.   
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se v to direktivo vključi določba o prehodnem obdobju in da se UAIS in 
zlasti njihovim naložbenikom zagotovi dovolj časa za prilagoditev na nove ukrepe,še posebej 
ob poslovanju s skladi zaprtega tipa.
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Predlog spremembe 1646
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS lahko brez dovoljenja upravlja AIS, 
ustanovljen pred ...*, in mu zanj, če 
pridobi dovoljenje, tudi ni treba 
izpolnjevati zahtev iz te direktive, pod 
pogojem, da v tem AIS niso izdane nove 
delnice ali oblikovani novi interesi, ki se v 
Uniji tržijo po ...* 
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1647
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

kolikor UAIS upravlja AIS zaprtega ali 
odprtega tipa z aktivno blokado na dan 
...* , ki ni prevzel nobenih kapitalskih 
obveznosti po ...**, lahko tak AIS v skladu 
s to direktivo še naprej upravlja brez 
pooblastila do ...***.  
*UL vstavi datum: datum začetka 
veljavnosti te direktive.
**UL vstavi datum: štiri leta po dnevu 
začetka veljavnosti te direktive.
***UL vstavi datum: 20 let po začetku 
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veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1648
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 31 do 33 te direktive ne veljajo za 
trženje delnic ali enot AIS, ki so predmet 
trenutne javne ponudbe v prospektu, 
oblikovanem in objavljenem v skladu z 
direktivo 2003/71/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se v to direktivo vključi določba o prehodnem obdobju in da se UAIS in 
zlasti njihovim naložbenikom zagotovi dovolj časa za prilagoditev na nove ukrepe, še posebej 
zato, ker poslujejo s skladi zaprtega tipa.
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Predlog spremembe 1649
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poklicni naložbeniki s sedežem v Uniji, ki 
so na dan ...* vložili sredstva v AIS s 
sedežem v tretji državi, lahko nadaljujejo s 
svojo naložbo v ta AIS, saj se šteje, da je 
naložba stekla na pobudo poklicnega 
naložbenika.
* UL vstavi datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1650
Pascal Canfin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve naložbenih politik iz člena 35 te 
direktive se ne smejo takoj uporabljati za 
nove naložbe.
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Or. en

Obrazložitev

Naložbeniki morajo imeti dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te direktive, s čimer bi se izognili 
temu, da morajo svoje premoženje prodajati po neugodnih pogojih.

Predlog spremembe 1651
Pascal Canfin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za naložbe v nepooblaščene AIS odprtega 
tipa, ki so bile opravljene pred ...*, imajo 
naložbeniki tri leta za uskladitev s to 
direktivo.
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Naložbeniki morajo imeti dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te direktive, s čimer bi se izognili 
temu, da morajo svoje premoženje prodajati po neugodnih pogojih.

Predlog spremembe 1652
Pascal Canfin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri naložbah v nepooblaščene AIS 
zaprtega tipa, ki so bile opravljene pred 
...*, zahteve iz te direktive o naložbenih 
politikah ne veljajo za naložbenike vse 
dokler nepooblaščeni AIS ne pridobi 
nazaj katere izmed delnic ali enot;
*UL: vstaviti datum: datum iz člena 54.
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Or. en

Obrazložitev

Naložbeniki morajo imeti dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te direktive, s čimer bi se izognili 
temu, da morajo svoje premoženje prodajati po neugodnih pogojih.

Predlog spremembe 1653
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51a
Mikrofinančni AIS

da bi razvila ustrezen regulativni okvir za 
razred sredstev mikrofinančnih 
naložbenih skladov ob upoštevanju načela 
sorazmernosti, Komisija predlaga poseben 
regulativni okvir za mikrofinančne 
investicijske sklade tako, da jih na primer 
vključi v predlog spremembe direktive 
2009/65/ES.

Or. en

Obrazložitev

Načelo sorazmernosti bi moralo zagotoviti ustrezna pravila, ki bodo prilagojena posebnostim 
določenih vrst skladov, kot so mikrofinančni skladi, ne da bi jih hkrati izvzelo iz obsega te 
direktive. To vprašanje bi morala obravnavati prihodnja Direktiva KNPVP.

Predlog spremembe 1654
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 52
Direktiva 2004/39/ES

Člen 19 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 52 črtano
Sprememba Direktive 2004/39/ES

V člen 19(6) Direktive 2004/39/ES se 
vstavi naslednja alinea:
„– storitev se ne nanaša na AIS v smislu 
člena 3(a) [Direktive xx/xx/ES“].

Or. en

Obrazložitev

Kategorizacija AIS kot nekompleksnega ali kompleksnega instrumenta mora biti še naprej 
odvisna od uporabe meril iz člena 38 izvedbene direktive MiFID.

Predlog spremembe 1655
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53Direktiva 2009/65/ES
Člen 50a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53 črtano
Sprememba Direktive 2009/…/ES

Direktiva 2009/XX/ES se spremeni:
Vstavi se nov člen 50a:
„Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
„preoblikovala“ v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in interesi KNPVP, ki 
vlagajo v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente, sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določajo zahteve na naslednjih 
področjih:
(a) zahteve, ki jih mora izpolniti 
originator, da lahko KNPVP vlaga v 
vrednostne papirje ali druge finančne 



AM\805044SL.doc 151/169 PE439.135v01-00

SL

instrumente te vrste, ki so izdani po 1.
januarju 2011, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;
(b) kvalitativne zahteve, ki jih morajo 
izpolniti KNPVP, ki vlagajo v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
te direktive s tem, da jih nadomeščajo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 107(2).“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba tega dela bi zahtevala tudi spremembo nekaterih drugih členov direktive KNPVP, 
ki so potrebne za uvedbo delegiranih aktov. Ni primerno, da se na tem mestu predlagajo tako 
pomembne spremembe; namesto tega bi morala Komisija predložiti revizijo ustreznih delov 
direktive KNPVP.

Predlog spremembe 1656
Wolf Klinz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53
Direktiva 2009/65/ES
Člen 50a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53 črtano
Sprememba Direktive 2009/…/ES

Direktiva 2009/XX/ES se spremeni:
Vstavi se nov člen 50a:
„Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
„preoblikovala“ v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in interesi KNPVP, ki 
vlagajo v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente, sprejme izvedbene 
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ukrepe, ki določajo zahteve na naslednjih 
področjih:
(a) zahteve, ki jih mora izpolniti 
originator, da lahko KNPVP vlaga v 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente te vrste, ki so izdani po 1. 
januarju 2011, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;
(b) kvalitativne zahteve, ki jih morajo 
izpolniti KNPVP, ki vlagajo v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
te direktive s tem, da jih nadomeščajo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 107(2).“

Or. en

Predlog spremembe 1657
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53 Direktiva 2009/65/ES
Člen 50a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2009/XX/ES se spremeni: Direktiva 2009/65/ES se spremeni:
Vstavi se nov člen 50a: Vstavi se nov člen 50a:

„Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
„preoblikovala“ v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in interesi KNPVP, ki 
vlagajo v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente, sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določajo zahteve na naslednjih 
področjih:

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi originatorjev v smislu člena 
4(41) Direktive 2006/48/ES in interesi 
KNPVP, ki vlagajo v te vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente v imenu 
enega ali več AIF, sprejme delegirane 
akte, ki določajo zahteve na naslednjih 
področjih:

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko KNPVP vlaga v vrednostne 

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

ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, vključno z 
zahtevami, da originator:

(i) pri vsaki taki izdaji vrednostnih 
papirjev obdrži neto delež, ki ni manjši od 
5 % , in
(ii) v vsakem prospektu ali drugi izdani 
dokumentaciji o teh vrednostnih papirjih 
prikaže, da ima in da bo obdržal takšen 
delež (izjava originatorja); ter

(b) kvalitativne zahteve, ki jih morajo 
izpolniti KNPVP, ki vlagajo v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente.

(b) kvalitativne zahteve, ki jih morajo 
izpolniti KNPVP, ki vlagajo v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente.

med odločanjem o vlaganju v katere koli 
izmed teh vrednostnih papirjev se lahko 
KNPVP glede obstoja takih vrednostnih 
papirjev v zanašajo na izjavo originatorja.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam te 
direktive s tem, da jih nadomeščajo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 107(2).“

Ti akti, ki so namenjeni spremembam te 
direktive s tem, da jih nadomeščajo, se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz členov 
49a, 49b in 49c.“

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev KNPVP in direktive o trgih finančnih instrumentov. Naložbenikov ni treba 
obvezovati, da zagotovijo, da izdajatelji/originatorji ohranijo neto delež v portfelju, saj je to 
mogoče naložiti neposredno izdajateljem/originatorjem.  AIS se ima pravico ves čas obstoja 
takih vrednostnih papirjev zanašati na izjavo izdajatelja/originatorja. 

Predlog spremembe 1658
Sari Essayah

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53
Direktiva 2009/65/ESArticle 50a - introductory part

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 

Države članice sprejmejo vse razumne 
ukrepe za zagotovitev medsektorske 



PE439.135v01-00 154/169 AM\805044SL.doc

SL

med interesi podjetij, ki so posojila 
„preoblikovala“ v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in interesi KNPVP, ki vlagajo 
v te vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente, sprejme izvedbene ukrepe, ki 
določajo zahteve na naslednjih področjih:

usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosljive vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki določajo:

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev KNPVP in direktive o trgih finančnih instrumentov. Naložbenikov ni treba 
obvezovati, da zagotovijo, da izdajatelji/originatorji ohranijo neto delež v portfelju, saj je to 
mogoče naložiti neposredno izdajateljem/originatorjem. AIS se ima pravico ves čas obstoja 
takih vrednostnih papirjev zanašati na predstavitev izdajatelja/originatorja. 

Predlog spremembe 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53 a (novo)Direktiva 2003/6/ES
Article 1 – paragraph 1 – points 7 a and 7 b (new) and Article 5 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Sprememba Direktive 2003/6/ES

Direktiva 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zloraba trga) se spremeni:
1. prvemu pododstavku člena 1 se dodata 
naslednji točki:
„7a. „prodaja na kratko“ je prodaja 
vrednostnega papirja, ki ni v lasti 
prodajalca, in vsakršna prodaja, ki se 
konča z dobavo vrednostnega papirja, 
sposojenega s strani ali za račun 
prodajalca.
7b. „prodaja na kratko brez kritja“ je 
prodaja vrednostnega papirja na kratko 
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takrat, ko si prodajalec ni izposodil 
vrednostnega papirja ali sklenil dogovora 
za tako posojilo ali takrat, ko je v trenutku 
naročila za prodajo na kratko vrednostni 
papir treba dostaviti kupcu.“;
2. Vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a
Da bi uredila prodajo na kratko in 
prepovedala prodajo lastniških 
vrednostnih papirjev na kratko brez kritja, 
vključno s tistimi vrednostnimi papirji, ki 
omogočajo dostop do deleža izdajatelja, 
Komisija sprejme delegirane akte, v 
katerih določi zahteve na naslednjih 
področjih:
(a) vsakič, ko se presežejo določeni 
delničarski pragi, morajo udeleženci na 
finančnem trgu poročati pristojnim 
organom matične države članice,  
najustreznejšega trga v smislu likvidnosti 
in države ustanovitve izdajatelja, v 
primeru preseganja nekaterih pragov pa 
se ta poročila tudi javno razkrijejo;
(b) finančni posredniki označijo naročila, 
tako, da je mogoče prodajo na kratko 
ločiti od drugih oblik prodaje;
(c) udeleženci na finančnem trgu morajo 
predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da 
so si pred začetkom prodaje na kratko ali 
sklenitvijo dogovora o tej prodaji, 
sposodili delnice ali sklenili dogovor o 
tem;
(d) udeleženci na finančnem trgu morajo 
najkasneje v treh dneh po dnevu prodaje 
dostaviti delnice, ki so jih prodali; če tega 
ne storijo v danem roku, morajo dokupiti 
prodane delnice; 
(e) pristojnim organom se zagotovijo 
ustrezna pooblastila za kaznovanje 
neizpolnjevanja določb iz točk (a) do (d);
(f) pristojnim organom se izjemoma 
zagotovijo ustrezna pooblastila za 
prepoved ustanovitve ali povečanja 
dejanskih kratkih pozicij lastniških 
vrednostnih papirjev, katerih vrednost je 
bistveno padla; 
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(g) preden izjemoma prepovedo 
ustanovitev ali povečanje dejanskega 
kratkega položaja lastniških vrednostnih 
papirjev v primeru znatnega upada trga, 
se morajo pristojni organi posvetovati v 
okviru Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge.“.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1660
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53 a (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Annex XI – paragraph 3 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Sprememba Direktive 2006/48/ES 

V Prilogo XI k Direktivi 2006/48/ES se 
vstavi naslednja točka:
„3a. Za namene določanja iz člena 124(3) 
pristojni organi posebej spremljajo 
izpostavljenost kreditne institucije, ki 
predstavlja vzvod za alternativne 
investicijske sklade v skladu z Direktivo 
2010/.../ES [o upraviteljih alternativnih 
investicijskih skladov].“.

Or. en
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Obrazložitev

Banke in njihovi nadzorniki so odgovorni za nadzor tveganja in bi zato morali voditi 
spremljanje vzvodov. To je treba opredeliti s spremembo direktive o kapitalskih zahtevah.

Predlog spremembe 1661
Bernd Lange

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Razmerje do drugih določb Unije in 

nacionalnih določb
Ta direktiva ne vpliva na postopke 
obveščanja, posvetovanja in, če je 
ustrezno, postopke sodelovanja, ki jih 
določa nacionalna zakonodaja, zlasti v 
skladu z Direktivami 2009/38/ES, 
2001/86/ES, 2002/14/ES in 2004/25/ES.

Or. en

Predlog spremembe 1662
Jürgen Klute

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Razmerje do drugih določb Unije in 

nacionalnih določb
Ta direktiva ne vpliva na postopke 
obveščanja, posvetovanja in, če je 
ustrezno, postopke sodelovanja, ki jih 
določa nacionalna zakonodaja, zlasti v 
skladu z Direktivami 2009/38/ES, 
2001/86/ES, 2002/14/ES in 2004/25/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 1663
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Med tem triletnim obdobjem lahko države 
članice dovolijo poklicnim naložbenikom 
v Uniji, da na lastno pobudo vlagajo v AIS 
s sedežem v Uniji ali tretji državi, ki jih 
upravlja UAIS s sedežem v tretji državi, ne 
da bi izpolnjevali pogoje iz člena 39. 

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je vstavljeno z namenom, da se jasno določi, da lahko v prehodnem triletnem 
obdobju države članice dovolijo poklicnim naložbenikom, da vlagajo v tiste AIS s sedežem v 
Skupnosti ali zunaj nje, ki jih upravlja UAIS s sedežem v tretji državi, četudi tak UAIS ne 
izpolnjuje zahtev po enakovrednosti iz člena 39. 

Predlog spremembe 1664
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Naloge, ki jih UAIS lahko opravlja:
1. Storitve upravljanja naložb
(a) upravljanje portfeljev;
(b) upravljanje s tveganji;
(c) vrednotenje in oblikovanje cen. 
2. Upravne storitve
(a) izračunavanje čiste vrednosti sredstev 
na podlagi načel vrednotenja, določenih v 



AM\805044SL.doc 159/169 PE439.135v01-00

SL

ustanovitvenih dokumentih in prospektu;
(b) vzdrževanje registra enot/delničarjev;
(c) vodenje evidence;
(d) izdajanje ali menjava enot/delnic;
(e) nudenje pravnih in računovodskih 
storitev za upravljanje sklada (vključno z 
davčnimi povračili) ;
(f) obravnava poizvedb strank;
(g) spremljanje usklajenosti z zakonodajo;
(h) razdelitev dohodkov;
(i) izpolnitev pogodbenih obveznosti 
(vključno z odpremo potrdil);
(j) nudenje storitev domiciliranja.
3. Storitve trženja

Or. en

Obrazložitev

Priloga temelji na ustrezni prilogi direktive KNPVP IV. Glej tudi Prilogo I revidiranega 
kompromisnega predloga predsedstva z dne 15. decembra 2009 in Gauzèsovo 
poročilo(sprememba 138).

Predlog spremembe 1665
Othmar Karas

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Naloge, ki jih UAIS lahko opravlja:
1. Upravljanje naložb
(a) upravljanje portfeljev;
(b) upravljanje s tveganji.
2. uprava
(a) nudenje pravnih storitev in 
računovodskih storitev za upravljanje 
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sklada;
(b) obravnava poizvedb strank;
(c) vrednotenje in oblikovanje cen 
(vključno z davčnimi povračili);
(d) spremljanje usklajenosti z zakonodajo;
(e) vzdrževanje registra enot/delničarjev;
(f) razdelitev dohodkov;
(g) izdajanje ali menjava enot/delnic;
(h) izpolnitev pogodbenih obveznosti 
(vključno z odpremo potrdil);
(i) vodenje evidence.
3. Trženje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1666
Thomas Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Naloge, ki jih UAIS lahko opravlja:
1. Upravljanje naložb
(a) upravljanje portfeljev;
(b) upravljanje s tveganji.
2. uprava
(a) nudenje pravnih storitev in 
računovodskih storitev za upravljanje 
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sklada;
(b) obravnava poizvedb strank;
(c) vrednotenje in oblikovanje cen 
(vključno z davčnimi povračili);
(d) spremljanje usklajenosti z zakonodajo;
(e) vzdrževanje registra enot/delničarjev;
(f) razdelitev dohodkov;
(g) izdajanje ali menjava enot/delnic;
(h) izpolnitev pogodbenih obveznosti 
(vključno z odpremo potrdil);
(i) vodenje evidence.
3. Trženje.

ali en

Predlog spremembe 1667
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Upravljavske dejavnosti, ki jih UAIS 
lahko izvaja za namene te direktive:
1. Upravljanje naložb
2. Uporaba:
(a) nudenje pravnih storitev in 
računovodskih storitev za upravljanje 
sklada;
(b) obravnava poizvedb strank;
(c) vrednotenje in oblikovanje cen 
(vključno z davčnimi povračili);
(d) spremljanje usklajenosti z zakonodajo;
(e) vzdrževanje registra imetnikov enot;
(f) razdelitev dohodkov;
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(g) izdajanje ali menjava enot;
(h) izpolnitev pogodbenih obveznosti 
(vključno z odpremo potrdil);
(i) vodenje evidence.
3. Trženje.

ali en

Obrazložitev

Uskladitev upravljavskih dejavnosti z Direktivo KNPVP. 

Predlog spremembe 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
POLITIKE PREJEMKOV

1. UAIS upošteva naslednja načela pri 
oblikovanju in izvajanju politike 
prejemkov za osebje, vključno z višjimi 
vodstvenimi delavci, katerega poklicne 
dejavnosti imajo bistven vpliv na njihov 
profil tveganja ali na profil tveganja AIS, 
ki ga upravljajo:
(a) politika prejemkov je skladna s 
premišljenim in učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in ne spodbuja 
tveganj, ki niso v skladu s profili tveganja, 
pravili upravljanja sklada ali ustanovno 
listino AIS, ki ga upravlja;
(b) politika prejemkov je v skladu s 
poslovno strategijo, cilji, vrednotami in 
interesi UAIS, AIS, ki ga upravlja, ali 
njegovih naložbenikov ter vsebuje ukrepe 
za preprečevanje navzkrižja interesov; 
(c) upravni organ v svoji nadzorni 
funkciji UAIS sprejme in občasno 
pregleda splošna načela politike 
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prejemkov in je odgovoren za izvajanje te 
politike;
(d) vsaj enkrat letno se opravi osrednja in 
neodvisna notranja revizija izvajanja 
politike prejemkov in njene skladnosti s 
politikami in postopki za prejemke, ki jih 
sprejme upravni organ v svoji nadzorni 
funkciji;
člani osebja, ki skrbijo za upravljanje 
tveganja, prejmejo plačilo v skladu z 
doseženimi cilji, povezanimi z njihovimi 
funkcijami, neodvisno od uspešnosti 
poslovnih področij, ki jih nadzirajo;
(f) če so prejemki odvisni od uspešnosti, 
celoten znesek prejemka temelji na 
razumni kombinaciji ocene uspešnosti 
posameznika in zadevne poslovne enote 
ali AIS ter splošnih rezultatov UAIS, pri 
oceni uspešnosti posameznika pa se 
upoštevajo tako finančna kot nefinančna 
merila;
(g) ocena uspešnosti se opravi v večletnem 
okviru, ki ustreza življenjskemu ciklu AIS, 
ki ga upravlja UAIS, s čimer se zagotovi, 
da postopek ocenjevanja temelji na 
dolgoročni uspešnosti in da se dejansko 
plačilo sestavin prejemka, ki temelji na 
uspešnosti, porazdeli na obdobje, ki 
upošteva politiko odplačevanja AIS, ki ga 
upravlja, in njihova naložbena tveganja;
(h) zajamčeni variabilni prejemek je 
izjema; do njega pride le pri zaposlitvi 
novega osebja, omejen pa je na prvo leto;
(i) fiksne in variabilne sestavine celotnega 
prejemka so ustrezno uravnotežene; 
fiksna sestavina predstavlja dovolj visok 
del celotnega prejemka, da omogoča 
izvedbo popolnoma fleksibilne politike o 
variabilnih sestavinah prejemka, vključno 
z možnostjo, da se ne plačajo nobene 
variabilne sestavine prejemka;
(j) plačila v zvezi s predčasno prekinitvijo 
pogodbe so odraz učinkovitosti, dosežene 
v tem času, in so določena tako, da ne 
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nagrajujejo neuspešnosti;
(k) merjenje uspešnosti, ki se uporablja za 
izračun spremenljivih komponent 
prejemkov ali skupkov variabilnih delov 
prejemkov, vključuje celovit prilagoditveni 
mehanizem za vključitev vseh ustreznih 
vrste sedanjih in prihodnjih tveganj;
(l), ko se odkrije tveganje, ki bi se, če bi 
bilo znano v času, ko je bilo izplačano 
spremenljivo plačilo, upoštevalo pri 
določanju tega plačila, lahko UAIS del 
tega spremenljivega plačila, ki znaša vsaj 
20 %, izterja nazaj (z zahtevo za 
povračilo), in uporabi za prilagoditve, 
vendar le v primeru, če mehanizem iz 
točke (m) ni dovolj za to prilagoditev; ta 
mehanizem izterjave se uporablja za 
ustrezno obdobje v skladu s tveganjem, ki 
se je upoštevalo v času, ko je bilo 
nadomestilo izplačano, vendar pa to 
obdobje ne sme biti krajše od štirih let;
(m) znaten del, ki znaša vsaj 50 % 
variabilnega dela prejemkov, se odloži za 
obdobje, ki je ustrezno ob upoštevanju 
življenjskega cikla in politiko 
odplačevanja zadevnih AIS in pravilno 
poravnano z naravo tveganja tega AIS, 
vendar pa to obdobje ne sme biti krajše od 
štirih let; plačilo, ki se izplača na podlagi 
odloga, se ne izplača hitreje kot na 
sorazmerni osnovi; v primeru zelo 
visokega zneska variabilne sestavine 
prejemka se odloži plačilo vsaj 60 % 
zneska;
(n) variabilni prejemek, vključno z 
odloženim deležem, se izplača ali dodeli 
samo, če je zagotovljena trajna stabilnost 
glede na finančni položaj UAIS kot celote, 
in je upravičen na podlagi uspešnosti 
poslovne enote, AIS in zadevnega 
posameznika; celotno spremenljivo 
nadomestilo je ponavadi znatno nižje v 
primeru, ko imajo UAIS ali zadevni AIS 
počasnejšo rast ali negativne finančne 
rezultate;
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(o) člani osebja se morajo zavezati, da ne 
bodo uporabljali osebnih strategij 
varovanja pred tveganjem ali zavarovanja, 
da bi se izognili učinkom uravnavanja 
tveganja, ki jih vključuje njihova ureditev 
glede prejemkov;
2. načela iz točke 1 se uporabljajo tudi za 
prejemke, ki jih plačajo UAIS in za 
prejemke, ki jih plačajo sami AIS (delež 
dobička, ki se ga izplača upraviteljem).
točka 1 se uporablja za povračila 
zaposlenim iz njihovih naložb v AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in za plačila v zvezi z 
likvidacijo AIS. Točka 1 (m) se ne 
uporablja za spremenljivo plačilo, 
povezano neposredno s pristojbinami, ki 
jih zaračunajo UAIS in ki jih ni mogoče 
izterjati.
3. UAIS večjih velikosti ali ki upravljajo z 
večjimi AIS, imajo večjo notranjo 
organizacijo ali so po večji po naravi, 
obsegu in zapletenosti svojih dejavnosti, 
oblikujejo odbor za prejemke. Odbor za 
prejemke se ustanovi na način, ki mu 
omogoča izvajanje kompetentnega in 
neodvisnega presojanja politik in praks 
prejemkov ter spodbud, ustvarjenih za 
upravljanje s tveganji.
Odbor za prejemke je odgovoren za 
pripravo sklepov o prejemkih (vključno s 
tistimi, ki vplivajo na tveganje in 
upravljanje s tveganji zadevnega UAIS ali 
AIS), ki jih bo sprejel upravni organ v 
svoji nadzorni funkciji. Odboru za 
prejemke predseduje član upravnega 
organa, ki v zadevnem UAIS ne opravlja 
nobene izvršilne funkcije.

ali en

Obrazložitev

Pravilnik o prejemkih bi moral vsebovati splošna načela in preprosta, izvršljiva pravila, kot 
so odstotek spremenljivih prejemkov, ki se lahko izterja (prek povračila), ali delež 
spremenljivih prejemkov, ki ga je treba odložiti. Predlaga se pravilo: vsaj 50 % je treba 
odložiti za vsaj štiri leta; poleg tega pa se lahko še dodatnih 20 % izterja tudi v štirih letih. Ta 
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pravila morajo veljati za vse oblike prejemkov.

Predlog spremembe 1669
Pascal Canfin

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
POLITIKE PREJEMKOV

1. Pri oblikovanju in izvajanju politik 
prejemkov za tiste kategorije zaposlenih, 
vključno z višjimi vodstvenimi delavci, 
katerih poklicne dejavnosti pomembno 
vplivajo na njihov profil tveganja ali 
profil tveganja AIS, ki ga upravljajo, 
UAIS upošteva naslednja načela na način 
in obsegu, ki sta primerna za njihovo 
velikost in velikost AIS, ki jih upravljajo, 
njihovo notranjo organizacijo in naravo 
ter obseg in zahtevnost dejavnosti: 
(a) politika prejemkov je skladna s 
premišljenim in učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in ne spodbuja 
tveganj, ki niso v skladu s profili tveganja, 
pravili upravljanja sklada ali ustanovno 
listino AIS, ki ga upravlja:
(b) politika prejemkov je v skladu s 
poslovno strategijo, cilji, vrednotami in 
interesi UAIS, AIS, ki ga upravlja, ali 
njegovih naložbenikov ter vsebuje ukrepe 
za preprečevanje navzkrižja interesov; 
(c) upravni organ v svoji nadzorni 
funkciji UAIS sprejme in občasno 
pregleda splošna načela politike 
prejemkov ter je odgovoren za izvajanje te 
politike;
(d) vsaj enkrat letno se opravi osrednja in 
neodvisna notranja revizija izvajanja 
politike prejemkov in njene skladnosti s 
politikami in postopki za prejemke, ki jih 
sprejme upravni organ v svoji nadzorni 
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funkciji;
(e) člani osebja, ki skrbijo za upravljanje 
tveganja, prejmejo plačilo v skladu z 
doseženimi cilji, povezanimi z njihovimi 
funkcijami, neodvisno od uspešnosti 
poslovnih področij, ki jih nadzirajo;
(f) če so prejemki odvisni od uspešnosti, 
celoten znesek prejemka temelji na 
razumni kombinaciji ocene uspešnosti 
posameznika in zadevne poslovne enote 
ali AIS ter splošnih rezultatov AIS, pri 
oceni uspešnosti posameznika pa se 
upoštevajo tako finančna kot nefinančna 
merila;
(g) ocena uspešnosti se opravi v večletnem 
okviru, ki ustreza življenjskemu ciklu AIS, 
ki ga upravlja UAIS, s čimer se zagotovi, 
da postopek ocenjevanja temelji na 
dolgoročni uspešnosti in da se dejansko 
plačilo sestavin prejemka, ki temelji na 
uspešnosti, porazdeli na obdobje, ki 
upošteva politiko odplačevanja AIS, ki ga 
upravlja, in njihova naložbena tveganja;
(h) zajamčeno spremenljivo plačilo ni 
dovoljeno;
(i) delež variabilnega dela celotnih 
prejemkov se omeji; fiksna sestavina 
predstavlja dovolj visok del celotnega 
prejemka, da omogoča izvedbo popolnoma 
fleksibilne politike o variabilnih 
sestavinah prejemka, vključno z 
možnostjo, da se ne plačajo nobene 
variabilne sestavine prejemka;
(j) plačila v zvezi s predčasno prekinitvijo 
pogodbe so odraz učinkovitosti, dosežene 
v tem času, in so določena tako, da ne 
nagrajujejo neuspešnosti;
(k) (k) merjenje uspešnosti, ki se 
uporablja za izračun spremenljivih 
komponent prejemkov ali skupkov 
variabilnih delov prejemkov, vključuje 
prilagoditev za vse ustrezne vrste sedanjih 
in prihodnjih tveganj;
(l) variabilni del prejemkov se odloži za 
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obdobje, ki je ustrezno ob upoštevanju 
življenjskega cikla in politike 
odplačevanja zadevnih AIS ter se ustrezno 
poravna z naravo tveganja tega AIS, pri 
skladih zaprtega tipa se lahko 
spremenljivo nadomestilo izplača samo ob 
likvidaciji AIS; pri skladih odprtega tipa 
se lahko spremenljivo nadomestilo izplača 
samo po preteku petletnega obdobja; 
plačilo, ki se izplača na podlagi odloga, se 
ne izplača hitreje kot na sorazmerni 
osnovi;
(m) variabilni prejemek, vključno z 
odloženim deležem, se izplača ali dodeli 
samo, če je zagotovljena trajna stabilnost 
glede na finančni položaj UAIS kot celote, 
in je upravičen na podlagi uspešnosti 
poslovne enote, AIS in zadevnega 
posameznika; celotno spremenljivo 
nadomestilo je ponavadi znatno nižje v 
primeru, ko imajo UAIS ali zadevni AIS 
počasnejšo rast ali negativne finančne 
rezultate;
(n) člani osebja se morajo zavezati, da ne 
bodo uporabljali osebnih strategij 
varovanja pred tveganjem ali zavarovanja, 
da bi se izognili učinkom uravnavanja 
tveganja, ki jih vključuje njihova ureditev 
glede prejemkov;
2. načela iz točke 1 se uporabljajo tudi za 
prejemke, ki jih plačajo UAIS in za 
prejemke, ki jih plačajo sami AIS (delež 
dobička, ki se ga izplača upraviteljem).
odstavek 1 se ne uporablja za povračila 
zaposlenim iz njihovih naložb v AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in tudi ne za plačila v 
zvezi z likvidacijo AIS. Točka 1 (l) se ne 
uporablja za spremenljivo plačilo, 
povezano neposredno s pristojbinami, ki 
jih zaračunajo UAIS in ki jih ni mogoče 
izterjati.
3. UAIS večjih velikosti ali ki upravljajo z 
večjimi AIS, imajo večjo notranjo 
organizacijo ali so po večji po naravi,
obsegu in zapletenosti svojih dejavnosti, 
oblikujejo odbor za prejemke. Odbor za 
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prejemke se ustanovi na način, ki mu 
omogoča izvajanje kompetentnega in 
neodvisnega presojanja politik in praks 
prejemkov ter spodbud, ustvarjenih za 
upravljanje s tveganji.
Odbor za prejemke je odgovoren za 
pripravo sklepov o prejemkih (vključno s 
tistimi, ki vplivajo na tveganje in 
upravljanje s tveganji zadevnega UAIS ali 
AIS), ki jih bo sprejel upravni organ v 
svoji nadzorni funkciji. Odboru za 
prejemke predseduje član upravnega 
organa, ki v zadevnem UAIS ne opravlja 
nobene izvršilne funkcije.

Or. en

Obrazložitev

Podrobnosti o politikah prejemkov preprečujejo možnost regulatorne arbitraže.


