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Pozměňovací návrh 310
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
povolování, provozování a průhlednosti 
činnosti správců alternativních investičních 
fondů (AIFM).

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
povolování, provozování a průhlednosti 
alternativních investičních fondů (AIF) 
v Unii a činnosti správců alternativních 
investičních fondů v Unii (AIFM).

Or. en

Odůvodnění

Aby byla tato směrnice konzistentní se směrnicí SKIPCP, měla by především upravovat 
produkty (AIF), nikoli pouze správce AIF.

Pozměňovací návrh 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
povolování, provozování a průhlednosti 
činnosti správců alternativních investičních 
fondů.

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
povolování, provozování a průhlednosti 
činnosti správců alternativních investičních 
fondů (AIFM), kteří vykonávají správu 
jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF).

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené ve Společenství, kteří vykonávají 
správu jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF), bez ohledu na 
to:

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
AIF a jejich správce za předpokladu, že 
AIF:

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.

Pozměňovací návrh 313
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů
usazené ve Společenství, kteří vykonávají 
správu jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF), bez ohledu na 
to:

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce AIF usazené v Unii nebo na 
správce AIF, kteří vykonávají správu 
jednoho nebo více AIF, mezi jejichž 
investory je jeden nebo více investorů 
s bydlištěm v Unii nebo usazených v Unii, 
bez ohledu na to:

Or. en

Odůvodnění

Ochrana investorů není spojena s místem, kde je správce AIF usazen, ale s místem, kde se 
nacházejí investoři investující do AIF. Pokud se tito investoři nacházejí v EU, měli by být 
chráněni.
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Pozměňovací návrh 314
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené ve Společenství, kteří vykonávají 
správu jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF), bez ohledu na to:

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené v Unii, kteří spravují jeden nebo 
více alternativních investičních fondů 
(AIF), bez ohledu na to:

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23). 
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.

Pozměňovací návrh 315
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené ve Společenství, kteří vykonávají 
správu jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF), bez ohledu na to:

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené v Unii, kteří spravují jeden nebo 
více alternativních investičních fondů 
(AIF), bez ohledu na to:

Or. en

Odůvodnění

Správcem AIF odpovědným za splnění požadavků této směrnice by měl být pouze jeden 
správce.
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Pozměňovací návrh 316
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené ve Společenství, kteří vykonávají 
správu jednoho nebo více alternativních 
investičních fondů (AIF), bez ohledu na to:

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
správce alternativních investičních fondů 
usazené v Unii, kteří spravují jeden nebo 
více alternativních investičních fondů 
(AIF), bez ohledu na to:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obecně zohledňuje důsledky zprávy pana Gauzèse a kompromisní 
návrh švédského předsednictví, přičemž v obou případech je zřejmá snaha zajistit, aby 
správcem každého AIF byl pouze jeden subjekt, což je přístup, s nímž souhlasíme. Vítáme 
rovněž revidovanou definici pojmu „usazený”. Podle našeho názoru je důležité upřesnit, že 
správce AIF s ústředím mimo EU lze považovat za správce AIF usazeného v EU 
prostřednictvím jedné nebo více poboček. Pomohlo by vysvětlení, že toto je záměrem použití 
slova „usazený".

Pozměňovací návrh 317
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda má AIF domicil na území 
Společenství nebo mimo něj;

a) jsou nabízeny investorům EU bez 
ohledu na to, zda má AIF domicil na 
území Unie nebo mimo ni;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.
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Pozměňovací návrh 318
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda má AIF domicil na území 
Společenství nebo mimo něj;

a) zda je AIF usazen na území Unie nebo 
mimo ni; 

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23). 
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.

Pozměňovací návrh 319
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda má AIF domicil na území 
Společenství nebo mimo něj;

a) zda je AIF usazen na území Unie nebo 
mimo ni; 

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh obsažený v kompromisním návrhu švédského předsednictví.

Pozměňovací návrh 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda má AIF domicil na území a) zda je AIF usazen na území Unie nebo 
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Společenství nebo mimo něj; mimo ni; 

Or. en

Odůvodnění

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Pozměňovací návrh 321
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda správce AIF vykonává správu 
přímo nebo prostřednictvím pověření jiné 
osoby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23). 
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.
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Pozměňovací návrh 322
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda správce AIF vykonává správu 
přímo nebo prostřednictvím pověření jiné 
osoby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Sladění se stávajícím právem Společenství.

Pozměňovací návrh323
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda správce AIF vykonává správu 
přímo nebo prostřednictvím pověření jiné 
osoby;

b) investuje v Evropské unii bez ohledu na 
to, zda má AIF domicil na území Unie 
nebo mimo ni;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.
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Pozměňovací návrh 324
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se jedná o AIF otevřeného nebo 
uzavřeného typu; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.

Pozměňovací návrh 325
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se jedná o AIF otevřeného nebo 
uzavřeného typu; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Měly by být vyjmuty uzavřené fondy a také podnikové nástroje obecně. Zařazení AIF bez 
ohledu na právní strukturu vyžaduje zvláštní výjimky, které by bylo nejvhodnější zařadit do čl. 
2 odst. 2. Tento režim a zřízení průkazů by měly platit bez ohledu na to, kde je správce AIF 
usazen, pokud má trvalé místo podnikání ve Společenství. 
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Pozměňovací návrh 326
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda je AIF zřízen podle smluvního 
práva nebo svěřeneckého práva, podle 
práva společností nebo podle jiné právní 
formy.  

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23). 
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.

Pozměňovací návrh 327
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jaká je právní struktura AIF a správce 
AIF.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.
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Pozměňovací návrh 328
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jaká je právní struktura AIF a správce 
AIF.

d) jaká je právní struktura správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23). 
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.

Pozměňovací návrh 329
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jaká je právní struktura AIF a správce 
AIF.

d) jaká je právní struktura správce AIF a –
s výhradou čl. 2 odst. 2 – AIF. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy právní předpisy, podle 
nichž je AIF zřízen, vyžadují, aby bylo 
vytvořeno představenstvo nebo jiný řídící 
orgán, a AIF neustanoví správce AIF, 
považuje se AIF pro účely této směrnice 
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za správce AIF . 
Or. en

Odůvodnění

Tato formulace řeší otázku správy a řízení společností, která nebyla obsažena v původním 
návrhu Komise a byla rovněž uvedena v Gauzèsově zprávě (viz pozměňovací návrh č. 23).
Článek 3a navrhovaný švédským předsednictvím není k řešení této otázky nutný.

Pozměňovací návrh 331
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy právní předpisy, podle 
nichž je AIF zřízen, vyžadují, aby bylo 
vytvořeno představenstvo nebo jiný řídící 
orgán, a tento řídící orgán odpovídá za 
výkon činností správy ve vztahu k AIF, 
považuje se AIF pro účely této směrnice 
za správce AIF.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla změnit tak, aby bylo zajištěno, že AIF, které mají správní a řídící orgán, 
např. představenstvo, s celkovou odpovědností za správu, jsou považovány za fondy, na něž se 
vztahují požadavky této směrnice. Jinak bude obtížné uplatňovat ustanovení této směrnice na 
tyto AIF a jejich správce.

Pozměňovací návrh 332
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení k výkonu 
správy jednoho nebo více AIF, je rovněž 

vypouští se
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oprávněn nabízet akcie či podílové 
jednotky těchto AIF profesionálním 
investorům ve Společenství za podmínek 
stanovených v kapitole VI a případně 
v článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla soustředit na fondy. Prvním cílem této směrnice by měla být regulace 
neregulovaných fondů (AIF) nabízených evropským investorům nebo investujících na 
evropských trzích.

Pozměňovací návrh 333
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení k výkonu 
správy jednoho nebo více AIF, je rovněž 
oprávněn nabízet akcie či podílové 
jednotky těchto AIF profesionálním 
investorům ve Společenství za podmínek 
stanovených v kapitole VI a případně 
v článku 35.

Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení ke spravování
jednoho nebo více AIF, je rovněž oprávněn 
nabízet akcie či podílové jednotky těchto 
AIF profesionálním investorům v Unii za 
podmínek stanovených v kapitole VI 
a případně v článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh obsažený v kompromisním návrhu švédského předsednictví.
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Pozměňovací návrh 334
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení k výkonu 
správy jednoho nebo více AIF, je rovněž 
oprávněn nabízet akcie či podílové 
jednotky těchto AIF profesionálním 
investorům ve Společenství za podmínek 
stanovených v kapitole VI a případně 
v článku 35.

Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení ke spravování
jednoho nebo více AIF, je rovněž oprávněn 
nabízet akcie či podílové jednotky těchto 
AIF profesionálním investorům v Unii za 
podmínek stanovených v kapitole VI 
a případně v článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Správcem AIF odpovědným za splnění požadavků této směrnice by měl být pouze jeden 
správce.

Pozměňovací návrh 335
Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Články 19 a 30 se vztahují na všechny 
AIF nabízené v Unii bez ohledu na to, kde 
jsou usazeny nebo zda mají nebo nemají 
domicil v Unii. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 336
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Články 19 a 30 se vztahují na všechny 
AIF nabízené v Unii bez ohledu na to, kde 
jsou usazeny nebo zda mají domicil 
v Unii. 

Or. en

Odůvodnění

Rozsah působnosti směrnice by měl zahrnovat všechny AIF, do nichž investoři EU investují, 
a všechny operace AIF nebo správců AIF původem z EU nebo ze zahraničí na finančních 
trzích EU. To řeší problém „zanechání stopy“ správců fondů a fondů, které nemají domicil 
v EU, a problém fondů mimo EU, které jsou využívány z daňových důvodů a z důvodů 
regulační arbitráže. 

Pozměňovací návrh 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Články 31 a 33 se nevztahují na 
nabízení akcií nebo podílových listů AIF, 
které jsou předmětem současné veřejné 
nabídky na základě prospektu, který byl 
vypracován a zveřejněn v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 
2003 o prospektu, který má být zveřejněn 
při veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování1.

1 Úř. věst. L 345, 31. 12. 2003, s. 64.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby bylo do této směrnice začleněno ustanovení o zachování současného stavu 
a poskytnout správcům AIF, zejména jejich investorům, dostatek času na to, aby se 
přizpůsobili novým opatřením, a to hlavně proto, že jde o uzavřené fondy. 

Pozměňovací návrh 338
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Tato směrnice nebrání investorům 
v nakládání s podílovými jednotkami či 
akciemi, které v AIF vlastní, na 
kapitálovém trhu, ani je v této činnosti 
neomezuje. Tito investoři, nebo jejich 
zprostředkovatelé, mohou tyto akcie nebo 
podílové jednotky nabízet nebo prodávat 
investorům nebo spolu s nimi v členském 
státě v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu. Pokud 
však toto nabízení či prodej vychází 
z podnětu správce, který daný AIF 
spravuje, je toto nabízení či prodej ze 
strany správce považováno pro účely této 
směrnice za nabízení.

Or. en

Odůvodnění

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on 
a securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as 
a means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Pozměňovací návrh 339
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Tato směrnice se nevztahuje na žádný 
z těchto subjektů:

vypouští se

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;
b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 
AIF ve Společenství;
c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP];
d) úvěrové instituce, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o jejím výkonu (přepracované znění);
e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;
f) instituce, na něž se vztahuje první 
směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. 
července 1973 o koordinaci právních 
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a správních předpisů týkajících se 
přístupu k činnosti v přímém pojištění 
jiném než životním a jejího výkonu, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 
o životním pojištění a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 
o zajištění a o změně směrnic Rady 
73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 
98/78/ES a 2002/83/ES;
g) nadnárodní instituce, jako je Světová 
banka, Mezinárodní měnový fond, 
Evropská centrální banka, Evropská 
investiční banka, Evropský investiční 
fond, jiné nadnárodní instituce a podobné 
mezinárodní organizace, jestliže tyto 
instituce nebo organizace spravují jeden 
nebo více AIF. Členské státy zajistí, aby 
správci AIF, kteří nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), měli 
právo na zacházení jako správci AIF, na 
něž se tato směrnice vztahuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 

vypouští se
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nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích fondů a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevyužívají pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahových hodnot a výjimek de minimis jsou pro správce AIF pobídkou ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci.

Pozměňovací návrh 341
Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevyužívají pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahových hodnot a výjimek de minimis jsou pro správce AIF pobídkou ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci. 
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Pozměňovací návrh 342
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Do působnosti směrnice by měly spadat všechny fondy, aby bylo dosaženo cíle, kterým je 
ochrana investorů.

Pozměňovací návrh 343
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 

vypouští se
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efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

Or. en

Odůvodnění

Zavádí méně přísný režim pro systémově nerelevantní správce AIF. Hlavní prioritou této 
směrnice je zachytit systémové riziko. Aby se minimalizovaly vedlejší škody způsobené tímto 
„univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze registrovat 
a dodržovat povinnosti týkající transparentnosti podle článků 19–21.

Pozměňovací návrh 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice se musí vztahovat na všechny správce AIF bez jakýchkoli výjimek na základě 
velikosti spravovaných aktiv. V opačném případě by byla správcům AIF poskytnuta výrazná 
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pobídka k tomu, aby zakládali fondy, jejichž hodnota je těsně pod prahovou hodnotou, 
a hledali způsoby, jak přenést co nejvíce svých funkcí na vnější poskytovatele služeb 
a „poradce“. Tím by se zmařil účel této směrnice, která se má vztahovat na všechny aktéry ve 
finančním odvětví.

Pozměňovací návrh 345
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;

a) správce AIF, kteří spravují AIF, jejichž 
celková spravovaná aktiva včetně aktiv 
nabytých s využitím pákového efektu 
nepřevyšují prahovou hodnotu 1 miliardy 
EUR, případně 1,5 miliardy EUR, pokud 
se AIF skládá z účastí, které a) nevyužívají 
pákový efekt, a b) nemají práva na jejich 
vyplacení uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení AIF. Za účelem výpočtu této 
prahové hodnoty:

i) se společně posuzují AIF spravované 
správci AIF, nebo jejichž správou pověřil 
správce AIF jiný podnik ve stejné skupině 
jako správce AIF;
ii) u AIF, které a) nevyužívají pákový 
efekt, a b) nemají práva na vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po dni 
zřízení tohoto AIF, se prahové hodnoty 
vztahují na čisté kapitálové účasti 
investorů v AIF.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byla tato směrnice přiměřená a nepřetěžovala správce malých AIF. 
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Pozměňovací návrh 346
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;

a) správce AIF, kteří spravují portfolia 
AIF, jejichž celková spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu nepřevyšují prahovou hodnotu 500 
milionů EUR, případně 1 miliardy EUR, 
pokud se AIF skládá z účastí, které a)
nevyužívají pákový efekt, a b) nemají
práva na vyplacení uplatnitelná v prvních 
pěti letech po zřízení AIF. Za účelem 
výpočtu této prahové hodnoty:

i) se společně posuzují AIF spravované 
správci AIF, nebo jejichž správou pověřil 
správce AIF jiný podnik ve stejné skupině 
jako správce AIF;
ii) u AIF, které a) nevyužívají pákový 
efekt, a b) nemají práva na jejich 
vyplacení uplatnitelná v prvních pěti 
letech po dni zřízení tohoto AIF, se 
prahové hodnoty vztahují na celkové 
závazky investorů vůči AIF. 

Or. en

Odůvodnění

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 
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Pozměňovací návrh 347
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;

a) správce AIF, kteří spravují AIF, jejichž 
celková spravovaná aktiva,včetně aktiv 
nabytých s využitím pákového efektu 
nepřevyšují prahovou hodnotu 500 milionů 
EUR, případně 1 miliardu EUR, pokud se 
AIF skládá z účastí, které a) nevyužívají 
pákový efekt, a b) nemají práva na 
vyplacení uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení tohoto AIF. Za účelem výpočtu 
této prahové hodnoty:

i) se společně posuzují AIF spravované 
správci AIF, nebo jejichž správou pověřil 
správce AIF jiný podnik ve stejné skupině 
jako správce AIF,
ii) u AIF, které a) nevyužívají pákový 
efekt, a b) nemají práva na jejich 
vyplacení uplatnitelná v prvních pěti 
letech po dni zřízení tohoto AIF, se 
prahové hodnoty vztahují na čisté 
kapitálové účasti investorů v AIF.

Or. en

Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
by bylo obtížné dodržet řádné provádění stanoveného dohledu. Malí správci AIF 
nepředstavují systémové riziko a je nepřiměřené, aby byli zahrnuti do působnosti směrnice. 
Dodržování směrnice si vyžádá náklady, které budou zejména pro malé správce AIF znamenat 
velkou zátěž, a právě u nich je nejméně pravděpodobné, že budou mít z práv získaných 
zavedením průkazů prospěch. Vyšší prahové hodnoty mají zajistit, aby byly malé fondy, které 
nepředstavují systémové riziko, z působnosti směrnice vyňaty. 
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Pozměňovací návrh 348
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 1 
miliardy EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF. Za účelem výpočtu 
této prahové hodnoty:
i) se zahrnují portfolia AIF, která správce 
AIF spravuje, nebo jejichž správou 
správce AIF pověřil jinou osobu, avšak 
s výjimkou portfolií, jež spravuje na 
základě pověření;
ii) u AIF, které nevyužívají pákový efekt 
a nemají práva na jejich vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po dni 
zřízení tohoto AIF, se prahové hodnoty 
vztahují na celkové závazky investorů vůči 
AIF a nikoli na výši spravovaných aktiv. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má lépe zohlednit specifika různých druhů AIF a zajistit dohled, 
aniž by byly malé a středně velké společnosti vystaveny velké administrativní zátěži. 
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Pozměňovací návrh 349
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF.

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 1 
miliardy EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které a) nevyužívají pákový 
efekt, a b) nemají práva na jejich vyplacení 
uplatnitelná v prvních pěti letech po zřízení
AIF. 

Za účelem výpočtu této prahové hodnoty:
i) se společně posuzují AIF spravované 
správci AIF, nebo jejichž správou pověřil 
správce AIF jiný podnik ve stejné skupině 
jako správce AIF,
ii) u AIF, které a) nevyužívají pákový 
efekt, a b) nemají práva na jejich 
vyplacení uplatnitelná v prvních pěti 
letech po dni zřízení tohoto AIF, se 
prahové hodnoty vztahují na celkové 
závazky investorů vůči AIF a nikoli na 
výši spravovaných aktiv.

Or. en



PE438.497v02-00 28/115 AM\806449CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 350
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF.

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 500 milionů EUR, případně 1 
miliardu EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a nemají práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
počáteční investici do každého AIF, ale 
tito správci AIF podléhají registraci ve 
svých domovských členských státech. 

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že vedlejší škody způsobené touto navrhovanou směrnicí nejsou odůvodněné. 
Protože mnoho produktů v působnosti směrnice o správcích AIF je regulováno na příslušném 
vnitrostátním základě, měli bychom zlepšit naši snahu o regulaci a zaplnit mezery v regulaci 
citlivým způsobem. 

Pozměňovací návrh 351
Marta Andreasen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
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včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;

včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 200 milionů EUR, případně 1 
miliardu EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech po 
zřízení každého AIF;;

Or. en

Odůvodnění

Nižší prahová hodnota spravovaných fondů bude mít zanedbatelný vliv na systémové riziko, 
které se směrnice snaží řešit, způsobí však regulační zátěž menším fondům, které si ji mohou 
dovolit ze všech nejméně. 

Pozměňovací návrh 352
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování nabízených pouze v jejich 
domovském členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 

vypouští se
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AIF ve Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Neodůvodněné u nové definice rozsahu uvedené v pozměňovacím návrhu č. 26.

Pozměňovací návrh 354
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 
AIF ve Společenství;

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nespravují AIF s domicilem v Unii
a nenabízejí AIF v Unii nad rámec 
jakýchkoli výjimek pro soukromé 
investování poskytovaných AIF 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu;

Or. en

Odůvodnění

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of Amendments to Article 4. 
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the Amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.
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Pozměňovací návrh 355
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 
AIF ve Společenství;

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nespravují AIF s domicilem v Unii
a nenabízejí AIF v Unii nad rámec 
jakýchkoli výjimek pro soukromé 
investování poskytovaných AIF 
vnitrostátními právními předpisy 
členského státu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b)správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 
AIF ve Společenství;

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nespravují AIF s domicilem v Unii
a nenabízejí AIF v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Správcem AIF odpovědným za splnění požadavků této směrnice by měl být pouze jeden 
správce.
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Pozměňovací návrh 357
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF usazené ve Společenství, 
kteří nevykonávají správu AIF 
s domicilem ve Společenství a nenabízejí 
AIF ve Společenství;

b) správu AIF, které nemají domicil
v Unii a které nejsou nabízeny v Unii, ze 
strany správců AIF;

Or. en

Odůvodnění

Podle definice jsou všechny fondy třetích zemí AIF. Pokud správce AIF z EU spravuje fondy 
v třetích zemích, které nejsou nabízeny v EU, není třeba na tuto činnost uplatňovat pravidla 
EU, protože by to vedlo k zatěžujícímu překrývání a nekonzistentnosti pravidel pro činnost, 
která se netýká jednotného trhu. Důsledkem tohoto omezení bude jen to, že investiční správci 
z EU nebudou schopni konkurovat správcům z třetích zemí v získávání pověření ke správě 
fondů mimo EU.

Pozměňovací návrh 358
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) správci AIF, které vykonávají správu 
výhradně pro vlastní mateřský podnik, své 
dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) správci AIF, kteří spravují jeden nebo 
více AIF výhradně pro vlastní mateřský 
podnik nebo své dceřiné podniky nebo 
jiné dceřiné podniky svého mateřského 
podniku;

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k neúmyslným a nepřiměřeným důsledkům a aby se minimalizovaly vedlejší 
škody, měly by být určité omezené výjimky. Takovou výjimkou jsou průmyslové holdingové 
společnosti.

Pozměňovací návrh 360
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) správci AIF, pokud spravují jeden 
nebo více AIF, jejichž jedinými 
investory jsou sami správci AIF nebo 
mateřské podniky nebo dceřiné
společnosti správců AIF nebo jiné 
dceřiné společnosti těchto mateřských 
podniků, za předpokladu, že žádný 
z těchto investorů není sám AIF;

Or. en



PE438.497v02-00 34/115 AM\806449CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP];

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES [směrnice 
o SKIPCP], pokud tyto správcovské nebo 
investiční společnosti nespravují AIF;

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v Gauzèsově zprávě.

Pozměňovací návrh 363
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úvěrové instituce, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 

vypouští se
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2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o jejím výkonu (přepracované znění);

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví a v Gauzèsově zprávě. Není důvod, proč by měla být na základě této směrnice 
poskytnuta úvěrovým institucím zvláštní výjimka, – to by jen vytvořilo nerovné podmínky pro 
různé skupiny regulovaných subjektů.

Pozměňovací návrh 364
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi 
(IZPP), včetně případných povolených 
subjektů odpovědných za správu IZPP 
a jednajících jejich jménem, které jsou 
uvedeny v čl. 2 odst. 1 této směrnice, nebo 
jmenovaných investičních správců podle 
čl. 19 odst. 1 téže směrnice, pokud 
nespravují AIF usazený v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh obsažený v kompromisním návrhu švédského předsednictví 
a v Gauzèsově zprávě.
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Pozměňovací návrh 365
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;

e) instituce, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi,
a to včetně jejího uplatňování podle 
článku 3 směrnice 2003/41/ES, 
s výjimkou institucí uvedených v článku 2 
odst. 2 písm. b) směrnice 2003/41/ES. Pro 
účely této směrnice se při stanovování, zda 
instituce spadá pod čl. 2 odst. 1 směrnice 
2003/41/ES, nepřihlíží k neuplatňování 
této směrnice členským státem podle 
jejího článku 5;

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy by měly být vyňaty z působnosti této směrnice. Znění definice je třeba opravit 
tak, aby bylo zajištěno, že malé místní instituce, které nespadají do působnosti směrnice 
o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění z důvodu vlastního rozhodnutí členského 
státu ke snížení administrativní zátěže, nebudou muset mít povolení podle směrnice 
o správcích AIF.

Pozměňovací návrh 366
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;

e) instituce, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi,
a to včetně jejího uplatňování podle 
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článku 3 směrnice 2003/41/ES, 
s výjimkou institucí uvedených v článku 2 
odst. 2 písm. b) směrnice 2003/41/ES. Pro 
účely této směrnice se při stanovování, zda 
instituce spadá pod čl. 2 odst. 1 směrnice 
2003/41/ES, nepřihlíží k neuplatňování 
směrnice 2003/41/ES členským státem 
podle jejího článku 5;

Or. en

Odůvodnění

Znění definice je třeba opravit tak, aby bylo zajištěno, že malé místní instituce, které 
nespadají do působnosti směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění 
z důvodu vlastního rozhodnutí členského státu ke snížení administrativní zátěže, nebudou 
muset mít povolení podle směrnice o správcích AIF.

Pozměňovací návrh 367
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi, za 
předpokladu, že nepůsobí jako AIF;

Or. en

Odůvodnění

Penzijní fondy působící jako AIF by měly spadat do působnosti této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce, na něž se vztahuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/41/ES ze dne 3. června 2003 
o činnostech institucí zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohledu nad nimi;

e) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a orgány nebo instituce, které spravují 
fondy podporující systémy sociálního 
zabezpečení a důchodové systémy;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby veřejné a neveřejné instituce a orgány, které 
odpovídají za systémy sociálního a důchodového zabezpečení (včetně institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění) nespadaly do působnosti směrnice o správcích AIF. 

Pozměňovací návrh 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a orgány nebo instituce, které spravují 
fondy podporující systémy sociálního 
zabezpečení a důchodové systémy;

Or. en

Odůvodnění

Státní orgány, systémy sociálního zabezpečení a důchodové systémy by měly být vyňaty.
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Pozměňovací návrh 370
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) jakoukoli osobu nebo subjekt, pokud 
investuje výlučně na svůj účet;

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme se zásadou, z níž vychází navrhované nové písm. fa) uvedené v Gauzèsově zprávě, 
ale nechápeme, proč by se mělo týkat jen konkrétních kategorií subjektů. Z působnosti 
směrnice by měl být vyjmut každý subjekt nebo osoba jednající výlučně na svůj vlastní účet. 

Pozměňovací návrh 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) správce AIF spravující soukromé 
kapitálové fondy nebo uzavřené fondy; 

Or. en

Odůvodnění

Začlenění ustanovení o zachování současného stavu, tj. vynětí správců stávajících 
soukromých kapitálových AIF a soukromých kapitálových AIF z působnosti směrnice, je 
naprosto nezbytné, protože podmínky stávajících soukromých kapitálových AIF byly 
dohodnuty bez ohledu na náklady a povinnosti, které jim v důsledku této směrnice vzniknou. 
Malé soukromé kapitálové AIF nemají vliv na vnitřní trh, zavedením průkazů pravděpodobně 
nezískají žádné výhody a zcela určitě je zatíží plnění požadavků regulace a zvýšené náklady, 
a proto by tyto AIF měly být z působnosti směrnice vyňaty.
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Pozměňovací návrh 372
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování nabízených pouze v jejich 
domovském členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Čistě vnitrostátní AIF nepředstavují systémové riziko, protože jsou to obvykle přísně 
regulované fondy určené pro drobné investory, z nichž mnohé jsou spravovány podobně jako 
SKIPCP.

Pozměňovací návrh 373
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) vnitrostátně regulované subjekty 
kolektivního investování nabízené pouze 
v jejich domovském členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Čistě vnitrostátní AIF nepředstavují systémové riziko, protože jsou to obvykle přísně 
regulované fondy určené pro drobné investory, z nichž mnohé jsou spravovány podobně jako 
SKIPCP.
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Pozměňovací návrh 374
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) správci AIF, které vykonávají správu 
výhradně pro vlastní mateřský podnik, své 
dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky 
vlastního mateřského podniku;

Or. en

Odůvodnění

Vynětí správců aktiv, kteří neposkytují služby třetím stranám.

Pozměňovací návrh 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) interně spravované společnosti 
s právní subjektivitou, které svým 
akcionářům neposkytují žádná práva na 
vyplacení nebo zpětný odkup, investují 
dlouhodoběji především do převoditelných 
cenných papírů, nevyužívají žádný nebo 
jen omezený pákový efekt a s jejichž 
akciemi se obchoduje na regulovaném 
trhu EU.

Or. en

Odůvodnění

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
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way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Pozměňovací návrh 376
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) systémy zaměstnanecké účasti. 

Or. en

Odůvodnění

Systémy zaměstnanecké účasti by měly být vyňaty z  působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) systémy zaměstnanecké účasti. 

Or. en

Odůvodnění

Systémy zaměstnanecké účasti by měly být vyňaty z působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh 378
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) systémy zaměstnanecké účasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gf) systémy zaměstnanecké účasti. 

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví a v Gauzèsově zprávě.

Pozměňovací návrh 380
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cg) správci AIF, jehož všichni investoři 
jsou bývalí nebo současní členové, 
akcionáři, ředitelé, úředníci, řídící 
pracovníci nebo zaměstnanci správců AIF 
nebo kteréhokoli člena jeho skupiny 
a/nebo jsou poradci nebo poskytují služby 
AIF nebo správcům AIF a/nebo správcům 
AIF a podnikům jeho skupiny a/nebo jiní 
povolení příjemci podle zaměstnaneckých 
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systémů;

Or. en

Odůvodnění

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.

Pozměňovací návrh 381
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gh) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a vládní investiční nástroje a orgány či 
instituce, které spravují fondy na podporu 
sociálního zabezpečení a důchodové 
systémy, pokud tyto instituce nebo 
organizace spravují jednu nebo několik 
AIF;
jeden nebo několik AIF;

Or. en

Odůvodnění

Vynětí veřejného rizikového kapitálu z působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 382
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gi) subjekty kolektivního investování, 
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které jsou dostatečně regulovány podle 
příslušných vnitrostátních předpisů 
členského státu, v němž mají domicil, 
a které jsou nabízeny pouze v tomto 
členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 383
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gj) zvláštní účelové nástroje vytvořené 
s cílem sekuritizovat určitá aktiva.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gj) sekuritizace zvláštních účelových 
nástrojů. 

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví a v Gauzèsově zprávě.
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Pozměňovací návrh 385
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gk) průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud vlastní 
akcie ve svých dceřiných nebo 
přidružených společnostech, v nichž mají 
rozhodující vliv za účelem provádění 
odvětvové obchodní strategie.

Or. en

Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
by bylo obtížné dodržet řádné provádění stanoveného dohledu. Průmyslové holdingové 
společnosti jsou dlouhodobými vlastníky bez plánovaného horizontu odchodu a s odvětvovým 
přístupem ke svým majetkovým účastem. Tyto společnosti nepředstavují systémové riziko, 
a pokud jsou kótované, vztahují se na ně stávající právní předpisy EU pro obchodní 
společnosti, vnitrostátní regulace a pravidla pro kótování na burze, která poskytují účinnou 
ochranu investorů. Měly by být vyňaty.

Pozměňovací návrh 386
Marta Andreasen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g l (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gl) veřejně kótované uzavřené investiční 
trusty.

Or. en

Odůvodnění

Veřejně kótované společnosti provozující uzavřené investiční trusty nemají správce AIF 
a spravují je jejich zaměstnanci. Představenstvo, které se zodpovídá akcionářům, nese 
odpovědnost za rizikovou a investiční strategii.
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Pozměňovací návrh 387
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gm) správci AIF, pokud spravují jeden 
nebo více AIF, jejichž jedinými investory 
jsou mateřské podniky nebo dceřiné 
společnosti správců AIF nebo jiné dceřiné 
společnosti těchto mateřských podniků, za 
předpokladu, že žádný z těchto investorů 
není sám AIF.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro správce, kteří spravují investice pocházející ze stejné skupiny je odůvodněná. 
Nezpůsobuje to žádné dodatečné riziko pro finanční trhy. Protože se tyto fondy často využívají 
ve skupinách bank nebo pojišťoven, mají tyto finanční instituce již povinnost přijmout řádná 
opatření proti riziku v souladu s právními předpisy o dozoru. Kromě toho není ani ochrana 
investora v podmínkách investic v rámci téže skupiny nutná.

Pozměňovací návrh 388
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gm) správci AIF, pokud spravují jeden 
nebo více AIF, jejichž jedinými investory 
jsou mateřské podniky nebo dceřiné 
společnosti správců AIF nebo jiné dceřiné 
společnosti těchto mateřských podniků, za 
předpokladu, že žádný z těchto investorů 
není sám AIF.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro správce, kteří spravují investice pocházející ze stejné skupiny je odůvodněná. 
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Nezpůsobuje to žádné dodatečné riziko pro finanční trhy. Protože se tyto fondy často využívají 
ve skupinách bank nebo pojišťoven, mají tyto finanční instituce již povinnost přijmout řádná 
opatření proti riziku v souladu s právními předpisy o dozoru. Kromě toho není ani ochrana 
investora v podmínkách investic v rámci téže skupiny nutná.

Pozměňovací návrh 389
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gm) správci AIF, pokud spravují jeden 
nebo více AIF, jejichž jedinými investory 
jsou sami správci AIF nebo přímé či 
nepřímé mateřské podniky nebo dceřiné 
společnosti správců AIF nebo jiné dceřiné 
společnosti těchto přímých nebo 
nepřímých mateřských podniků;

Or. en

Odůvodnění

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Pozměňovací návrh 390
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g n (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gn) správci AIF oprávnění podle 
vnitrostátních právních předpisů 
vykonávat správu AIF nabízenému na 
trhu pouze v domovském členském státě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 391
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g o (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

go) správci AIF spravující pouze subjekty 
kolektivního investování, které investují 
výhradně do akcií nebo jiných cenných 
papírů opravňujících vlastnit kapitál 
nekótované společnosti nebo podobných 
kótovaných cenných papírů, za 
předpokladu, že má povinnost držet tyto 
kótované cenné papíry alespoň [jeden 
rok].

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g p (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gp) správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování nabízených pouze v jejich 
domovském členském státě.

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 393
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g p (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gp) správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování nabízených pouze v jejich 
domovském členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož neexistuje ověřitelná potřeba regulace na úrovni EU pro čistě vnitrostátní správu 
regulovaných investičních fondů bez systémového významu a jejich nabízení na domácím 
trhu, vyvolává návrh směrnice obavy, pokud jde o zásadu subsidiarity stanovenou v článku 5 
odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES).

Pozměňovací návrh 394
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g p (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gp) správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování nabízených pouze v jejich 
domovském členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění zásady subsidiarity (čl. 5 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství). 
Vyjmutí čistě vnitrostátních AIF bez přeshraniční distribuce a jejich správců z působnosti 
směrnice. 
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Pozměňovací návrh 395
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g p (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gp) správcovské společnosti povolené 
podle vnitrostátního práva, které 
vykonávají správu vnitrostátně 
regulovaných subjektů kolektivního 
investování s nejvýše pěti investory, které 
jsou nabízeny pouze v jejich domovském 
členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Fondy s omezeným počtem investorů mohou mít individuální smluvní podmínky. Správci AIF, 
kteří spravují fondy s nejvýše pěti investory a nabízejí je u na trhu pouze na vnitrostátní 
úrovni, by tedy měly být vyjmuty z působnosti směrnice o správcích AIF, pokud podléhají 
účinné vnitrostátní regulaci.

Pozměňovací návrh 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g q (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gq) národní centrální banky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g q (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gq) národní centrální banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g q (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gq) národní centrální banky;

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví a v Gauzèsově zprávě.

Pozměňovací návrh 399
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g r (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gr) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a vládní investiční nástroje a orgány či 
instituce, které spravují fondy na podporu 
sociálního zabezpečení a důchodové 
systémy; pokud tyto instituce nebo 
organizace spravují jednu nebo několik 
AIF;
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Or. en

Pozměňovací návrh 400
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g s (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gs) vnitrostátní, regionální a místní vlády 
a orgány nebo instituce, které spravují 
fondy podporující systémy sociálního 
zabezpečení a důchodové systémy;

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s pozměňovacím návrhem uvedeným v kompromisním návrhu švédského 
předsednictví a v Gauzèsově zprávě.

Pozměňovací návrh 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g t (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gt) správce AIF, který spravuje výlučně 
investiční produkty povolené podle 
vnitrostátních právních předpisů 
a prodávaných pouze vnitrostátně na 
území příslušného členského státu;

Or. en

Odůvodnění

 Aby nedocházelo k neúmyslným a nepřiměřeným důsledkům a aby se minimalizovaly vedlejší 
škody, měly by být určité omezené výjimky. Mimo oblast působnosti by měly být především 
vnitrostátní produkty, protože jsou regulovány na vnitrostátní úrovni a také se zde prodávají, 
a nepředstavují potenciální systémové riziko a mají přiměřenou ochranu spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 402
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g u (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gu) průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž podíly se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud vlastní 
podíly ve svých dceřiných společnostech 
nebo přidružených společnostech za 
účelem provádění průmyslové obchodní 
strategie;

Or. en

Odůvodnění

 Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Pozměňovací návrh 403
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g v (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gv) správci AIF, pokud jsou společnostmi, 
jejichž obchodní strategie spočívá 
v získání kontrolního nebo vlivného 
podílu v jedné nebo více dceřiných nebo 
přidružených společnostech a není-li 
hlavním účelem zřízení těchto 
holdingových společností tvorba zisku pro 
jejich investory prodejem svých dceřiných 
nebo přidružených společností během 
určitého časového rámce;
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má přispět k vytvoření vyváženější směrnice nepoškozující malé 
hráče, kteří nemají systémový význam.

Pozměňovací návrh 404
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g w (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gw) interně spravované AIF s právní 
subjektivitou, které svým akcionářům 
neposkytují žádná práva na vyplacení 
nebo zpětný odkup, investují dlouhodoběji 
především do převoditelných cenných 
papírů, nevyužívají žádný nebo jen 
omezený pákový efekt a s jejichž akciemi 
se obchoduje na regulovaném trhu 
Evropské unie;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice téměř vůbec nevyhovuje některým tradičnějším investičním nebo 
portfoliovým společnostem, které sice nejsou registrované jako SKIPCP, ale jsou 
obchodované na regulovaných trzích, majitelům svých podílů neposkytují žádná práva na 
vyplacení nebo zpětný odkup podílů a nevyužívají žádný nebo jen omezený pákový efekt. 
Kromě toho rizika a cíle, které chce tento návrh směrnice podchytit, sice pro skutečné AIF 
platí, ale v případě investičních a portfoliových společností jsou buď nepoužitelná (např. 
riziko pro likviditu), nebo je už regulační rámec řeší (např. transparentnost).

Pozměňovací návrh 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g w (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gw) interně spravované společnosti 
s právní subjektivitou, které svým 
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akcionářům neposkytují žádná práva na 
vyplacení nebo zpětný odkup, investují 
dlouhodoběji především do převoditelných 
cenných papírů, nevyužívají žádný nebo 
jen omezený pákový efekt a s jejichž 
akciemi se obchoduje na regulovaném 
trhu EU;

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice o správcích investičních fondů byl vypracován pro skutečné AIF jako jsou 
zajišťovací fondy nebo soukromé kapitálové fondy, které nemají právní subjektivitu a spravují 
je správci AIF, kteří spravují současně několik fondů. Tento přístup se zdá zbytečný 
a zatěžující pro tradiční investiční a portfoliové společnosti s právní subjektivitou nezávislých 
společností, jež jsou vnitřně spravované a obchoduje se s nimi na regulovaném trhu, na 
základě čehož již podléhají přísným normám pro audit, účetnictví a řízení rizik.

Pozměňovací návrh 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g x (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gx) interně spravované společnosti 
s právní subjektivitou, které svým 
akcionářům neposkytují žádná práva na 
vyplacení nebo zpětný odkup, investují 
dlouhodoběji především do převoditelných 
cenných papírů, nevyužívají žádný nebo 
jen omezený pákový efekt a s jejichž 
akciemi se obchoduje na regulovaném 
trhu EU;

Or. en

Odůvodnění

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
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companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Pozměňovací návrh 407
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g x (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gx) správci AIF, pokud spravují interně 
spravované AIF, které nezaručují svým 
akcionářům žádná práva vyplacení nebo 
odkupu, investují převážně do 
převoditelných cenných papírů, 
nepoužívají žádný pákový efekt, či 
používají pákový efekt pouze omezený, 
a jejich podíly se obchodují na 
regulovaném trhu EU;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je přímým uplatněním Protokolu o uplatňování zásady subsidiarity 
a proporcionality, v jehož článku 5 se požaduje, aby se při návrhu evropských právních 
předpisů brala v úvahu potřeba, aby veškerá zatížení hospodářských subjektů byla 
minimalizovaná a přiměřená vytyčeným cílům. Uplatňování nové směrnice o správcích AIF 
na stávající investiční fondy ve Spojeném království je nešťastným a nezamýšleným vedlejším 
účinkem všezahrnujícího přístupu, který přijala Komise při předkládání návrhu směrnice 
a není přiměřené cílům této směrnice.

Pozměňovací návrh 408
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g y (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gy) správci AIF, kteří spravují jeden nebo 
více AIF výlučně pro jejich mateřský 
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podnik nebo dceřiné společnosti nebo jiné 
dceřiné společnosti svého mateřského 
podniku a subjekty kolektivního 
financování uzavřeného typu kótované na 
regulovaném trhu, na něž se vztahují 
směrnice 2001/34/ES, 2004/109/ES 
nebo 2003/71/ES;

Or. en

Odůvodnění

Správci AIF, kteří spravují AIF pouze pro jejich mateřský podnik nebo jejich dceřiné 
společnosti nejsou kolektivním investováním a neměla by se na ně vztahovat tato směrnice. 
Subjekty kolektivního investování uzavřeného typu již reguluje CARD, směrnice Prospectus 
a Transparency, a proto by se na ně tato směrnice neměla vztahovat. Uvedené směrnice by 
měla Komise revidovat pro zajištění horizontálního přístupu a aby se vyhnula regulační 
arbitráži.

Pozměňovací návrh 409
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na správce AIF, kteří spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
nepřesahují prahovou hodnotu 1 miliardy 
EUR, kdy portfolio AIF se skládá z AIF, 
na něž se neuplatňuje pákový efekt 
a nemají žádná práva na vyjmutí 
vykonavatelná v období pěti let po dni 
ustavení každé AIF, se vztahuje pouze 
kapitola V, oddíl 2a této směrnice. Pro 
účely výpočtu těchto prahových hodnot:
(i) portfolia AIF spravovaná správci AIF 
nebo jejichž správa je správci AIF 
přenesena na jiný subjekt se posuzují 
souhrnně, ale portfolia spravovaná 
delegovanými správci AIF se vylučují; 
(ii) prahové hodnot se uplatňují spíše na 
veškeré závazky investorů k AIF než na 
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objem spravovaných aktiv.
Správce AIF, kterému je podle této 
směrnice uděleno povolení k výkonu 
správy jednoho nebo více AIF, je rovněž 
oprávněn nabízet akcie či podílové 
jednotky těchto AIF profesionálním 
investorům v Unii za podmínek 
stanovených v kapitole VI a případně 
v článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Na správce AIF spravující AIF bez pákového efektu a u nichž výše spravovaných aktiv 
nepřesahuje 1 miliardu EUR by se neměly vztahovat všechny požadavky této směrnice. 
Veškerá ustanovení vztahující se na tyto správce AIF by měla být pečlivě uzpůsobena 
omezeným rizikům, které představují.

Pozměňovací návrh 410
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice se nevztahuje na 
správce AIF, pokud spravují jednu nebo 
několik AIF, kdy jedinými investory jsou 
i) sami správci AIF, ii) mateřské podniky 
nebo dceřiné společnosti správců AIF, iii) 
jiné dceřiné společnosti těchto mateřských 
podniků nebo iv) penzijní fondy spojené 
s institucemi uvedenými v písm. i), ii) a iii) 
, do nichž tyto instituce přispívají 
penzijními příspěvky, pokud žádný 
z těchto investorů není AIF.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování finančních služeb v rámci skupiny společností bylo v minulosti vždy vyjmuto 
z působnosti evropských finančních právních předpisů. Tato výjimka poslouží řadě 
mnohonárodních společností v Evropské unii, protože je jasné, že do ní spadají jejich 
korporátní penzijní fondy.
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Pozměňovací návrh 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Na systémově nedůležité správce AIF 
se vztahují pouze články 6a, 19 až 21 
a články 40 až 44 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je obsáhnout systémové riziko. S cílem minimalizovat vedlejší 
škody způsobené „univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze 
registrovat a splňovat povinnosti transparentnosti podle článků 19–21.

Pozměňovací návrh 412
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Na systémově nedůležité správce AIF 
se vztahují pouze články 6a, 19 až 21 
a články 40 až 44 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je obsáhnout systémové riziko. S cílem minimalizovat vedlejší 
škody způsobené „univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze 
registrovat a splňovat povinnosti transparentnosti podle článků 19–21.
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Pozměňovací návrh 413
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Zvláštní ustanovení pro AIF s vlastní 

správou
Na AIF s vlastní správou, jejichž podíly 
jsou obchodovány na regulovaných trzích 
v EU, které nezaručují svým akcionářům 
žádný práva odkupu nebo vyplacení , 
investující převážně do přenositelných 
cenných papírů a nepoužívající či 
používající velmi malý pákový efekt se 
vztahují následující zvláštní ustanovení:
1. Čl. 6 odst. 1 písm. c) se vztahuje pouze 
na akcionáře s kvalifikovanou účastí, 
kteří jsou zastoupeni ve správní radě AIF 
nebo mohou jiným způsobem vykonávat či 
se pokoušet vykonávat vliv na správní 
radu AIF nebo na jejich vedení.
2. Článek 12 se nepoužije.
3. Tyto AIF se řídí účetními standardy 
a pravidly pro oceňování vztahujícími se 
na společnosti obchodované na 
regulovaných trzích, a nikoli článkem 16 
[oceňování správců AIFM]. 
4. Článek 17 se vztahuje pouze na zásoby 
a jiné cenné papíry obchodované na 
organizovaných nebo řízených trzích. AIF 
s vlastní správou mohou využívat více než 
jednoho depozitáře nebo uschovatele. 

Or. en

Odůvodnění

Těmito opatřeními zůstane zachována specifická povaha AIF s vlastní správou, což usnadní 
lepší uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 414
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž 
se tato směrnice vztahuje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevykazují pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahu a určitých minimálních hodnot pro výjimky pobízí správce AIF ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci. 

Pozměňovací návrh 415
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž 
se tato směrnice vztahuje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevykazují pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahu a určitých minimálních hodnot pro výjimky pobízí správce AIF ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci.
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Pozměňovací návrh 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž 
se tato směrnice vztahuje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto prahové hodnoty byly zrušeny, viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 417
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž 
se tato směrnice vztahuje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento práh byl zrušen pozměňovacím návrhem 27.
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Pozměňovací návrh 418
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo na 
zacházení jako správci AIF, na něž se tato 
směrnice vztahuje.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž se 
tato směrnice vztahuje.

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
na něž se vztahuje výjimka v souladu 
s odst. 2 písm. ba) nebo spadající do méně 
přísného režimu podle odstavce 2a, měli 
na dobrovolném základě právo na 
zacházení jako správci AIF, na něž se tato 
směrnice vztahuje

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat možnost účasti.
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Pozměňovací návrh 420
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž 
se tato směrnice vztahuje.

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli podle 
této směrnice právo nabízet jednotky nebo 
podíly AIF profesionálním investorům 
v Unii, pokud je k tomu opravňují 
vnitrostátní právní předpisy jejich 
domovského členského států, a poskytovat 
příslušným orgánům tohoto členského 
státu informace uvedené v článcích 31 
a 33 a investorům informace uvedené 
v článku 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž se 
tato směrnice vztahuje.

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), nebo na něž 
se vztahuje výjimka podle odst. 2 písm. j),
měli právo na zacházení jako správci AIF, 
na něž se tato směrnice vztahuje

Or. en

Odůvodnění

Správci a fondy, na něž se vztahují vnitrostátní právní předpisy a u nichž jsou podílové 
jednotky či podíly fondů distribuovány výlučně na vnitrostátní úrovni, by měly být ze směrnice 
o správcích AIF vyňaty, ale měly by mít i nadále možnost volby. 
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Pozměňovací návrh 422
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž se 
tato směrnice vztahuje.

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), nebo na něž 
se vztahuje výjimka podle odst. 2 písm. 
aa), měli právo na zacházení jako správci 
AIF, na něž se tato směrnice vztahuje.

Or. en

Odůvodnění

I když jsou z působnosti směrnice o správcích AIF vyňati, měli by správci AIF spravující 
fondy regulované na vnitrostátní úrovni a nabízející je pouze v jejich domovském členském 
státě dostat možnost účasti.

Pozměňovací návrh 423
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo 
na zacházení jako správci AIF, na něž se 
tato směrnice vztahuje.

3. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), měli právo na 
zacházení jako správci AIF, na něž se tato 
směrnice vztahuje, a měli podle této 
směrnice právo nabízet jednotky nebo 
podíly AIF profesionálním investorům 
v Unii, pokud je k tomu opravňují 
vnitrostátní právní předpisy jejich 
domovského členského států, a poskytovat 
příslušným orgánům tohoto členského 
státu informace uvedené v článcích 31 
a 33 a investorům informace uvedené 
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v článku 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na správce AIF, kteří dosahují 
prahové hodnot stanovené v odst. 2 písm. 
a), se s ohledem na AIF, které a) 
nevykazují pákový efekt a b) neudělují 
investorům práva k vyplacení během 
období pěti let po dni vytvoření AIF, 
vztahují ustanovení stanovená v článcích 
1 až 10, 15, 19, 20, čl. 21 odst. 3 
a článcích 31 až 34 a kapitolách VIII 
a IX, avšak nikoli žádná další ustanovení 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na správce AIF, kteří dosahují 
prahové hodnot stanovené v odst. 2 písm. 
a), se s ohledem na AIF, které a) 
nevykazují pákový efekt a b) neudělují 
investorům práva k vyplacení během 
období pěti let po dni vytvoření AIF, 
vztahují ustanovení stanovená v článcích 
1 až 3, 4 až 8, 9, 10, 15, 19, 20, čl. 21 odst. 
3 a článcích 31, 32, 33 a 34 a kapitolách 
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VIII a IX, avšak nikoli žádná další 
ustanovení této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice správně stanoví, že soukromé kapitálové fondy „nepřispěly ke zvýšení 
obezřetnostních rizik na makroúrovni“. Tyto články, které jsou zaměřené na kontrolu 
systémových rizik a pro takové fondy jsou nevhodné, by se neměly vztahovat na správce 
kapitálových investičních fondů a kapitálové investiční fondy.

Pozměňovací návrh 426
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevykazují pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahu a určitých minimálních hodnot pro výjimky pobízí správce AIF ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci. 
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Pozměňovací návrh 427
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Regulace zajišťovacích a soukromých kapitálových fondů musí zahrnovat všechny fondy 
a jejich správce a neponechávat žádné mezery. Předpoklad, že soukromé kapitálové fondy 
nevykazují pákový efekt opravňující ke stanovení vyšších prahových hodnot, není realistický. 
Stanovení prahu a určitých minimálních hodnot pro výjimky pobízí správce AIF ke 
zkreslování účetnictví s cílem vyhnout se regulaci. 

Pozměňovací návrh 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tyto prahové hodnoty byly zrušeny; viz pozměňovací návrh k čl. 2.2. 

Pozměňovací návrh 429
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tato prováděcí opatření jsou nadbytečná. 
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Pozměňovací návrh 430
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tento práh byl zrušen pozměňovacím návrhem 27. 

Pozměňovací návrh 431
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se určí postupy, podle nichž správci 
AIF spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 
mohou uplatnit právo podle odstavce 3.

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 432
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), mohou 
uplatnit právo podle odstavce 3.

4. Komise může stanovit pomocí aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c opatření, jimiž se určí 
postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), mohou 
uplatnit právo podle odstavce 3.

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

Or. en

Odůvodnění

Jde o vhodné znění v souladu s novými postupy projednávání ve výborech, pokud bude tento 
článek ponechán.

Pozměňovací návrh 433
Jean-Paul Gauzès

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž 
spravovaná aktiva nedosahují prahové 
hodnoty stanovené v odst. 2 písm. a), 

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b 
a 49c s cílem přizpůsobit požadavky 
týkající se správy hotovosti, oceňování, 
a zveřejňování investorům vztahující se na 
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mohou uplatnit právo podle odstavce 3. správce AIF spravující soukromé 
kapitálové fondy, realitní fondy a AIF 
specifické povahy, pokud jde o velikost 
a počet institucionálních investorů, 
a které nepředstavují systémová rizika.
Tato přizpůsobení zohlední stávající 
vnitrostátní právní předpisy a právní 
předpisy EU vztahující se na tyto 
produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se určí postupy, podle nichž správci AIF 
spravující portfolia AIF, jejichž spravovaná 
aktiva nedosahují prahové hodnoty 
stanovené v odst. 2 písm. a), mohou 
uplatnit právo podle odstavce 3.

4. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b 
a 49c, s cílem stanovit postupy, podle 
nichž správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené v odst. 2 písm. 
a), mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Takové akty zohlední 
velikost a povahu takovýchto správců AIF 
a nebudou na tyto správce klást žádné 
požadavky podle této směrnice, kromě 
požadavků ustanovení článků 1 až 3, 4 až 
8, 9, 10, 15, 19, 20, čl. 21 odst. 3, článků 
31, 32, 33 a 34 a kapitol VIII a IX.

Or. en

Odůvodnění

Jakákoli opatření Komise vztahující se na drobné správce AIF by měly zohledňovat jejich 
povahu a nezavádět pro takové správce přísnější požadavky, přičemž by se tyto požadavky 
měly omezovat na uvedené články. Je obzvláště důležité, aby drobní správci AIFM toto druhu, 
z nichž se mnoho v oblasti soukromých kapitálových fondů soustřeďuje na rizikový kapitál 
a poskytování nutně potřebného kapitálu a poskytování poradenství novým a rozvíjejícím se 
podnikům, by neměly být podrobeni tak přísné regulaci, rozhodnou-li se, že se budou řídit 
touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh 435
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
v nichž stanoví další okolnosti, za nichž se 
na správce AIF a AIF, který spravuje 
nemá vztahovat tato směrnice, buď 
obecně nebo její některá ustanovení, 
protože tyto okolnosti nepředstavují 
systémová rizika nebo nevyžadují úroveň 
ochrany investorů požadovanou v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Jakákoli opatření Komise vztahující se na drobné správce AIF by měly zohledňovat jejich 
povahu a nezavádět pro takové správce přísnější požadavky, přičemž by se tyto požadavky 
měly omezovat na uvedené články. Je zvláště důležité, aby drobní správci AIFM toto druhu, 
z nichž se mnoho v oblasti soukromých kapitálových fondů soustřeďuje na rizikový kapitál 
a poskytování nutně potřebného kapitálu a poskytování poradenství novým a rozvíjejícím se 
podnikům, by neměly být podrobeni tak přísné regulaci, rozhodnou-li se, že se budou řídit 
touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh 436
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž by tím byla dotčena práva 
zaručená článkem 18 na přenesení 
funkcí, zajistí členské státy, aby každý 
AIF spravovaný podle této směrnice měl 
jediného správce AIF, který bude 
odpovědný za soulad s požadavky této 
směrnice.
Tímto správcem AIF je externí správce, 
který je právnickou osobou jmenovanou 
AIF nebo jménem AIF (jmenovaný 
správce AIF) a který v důsledku svého 
jmenování odpovídá za správu celého 
portfolia AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) alternativním investičním fondem“ nebo 
„AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
který navyšuje kapitál prodejem akcií 
nebo podílových jednotek v tomto subjektu 
kolektivního investování profesionálním 
investorům s cílem investovat výnosy 
v souladu se stanovenou investiční 
politikou na základě rozložení rizik ve 
prospěch těchto investorů, ale 
nezahrnující žádný nástroj uzavřeného 
typu ani žádnou formu korporátního 
nástroje, žádný subjekt vyžadující 



PE438.497v02-00 76/115 AM\806449CS.doc

CS

povolení podle článku 5 směrnice 
2009/65/ES [směrnice o SKIPCP], žádný 
subjekt kolektivního investování, pro nějž 
podle jeho ustavujícího dokumentu úloha 
správce spočívá primárně v odpovědnosti 
za samotný subjekt kolektivního 
investování nebo za jeden z jeho členů, 
ani žádný subjekt kolektivního 
investování, jehož investoři jsou výlučně 
tvořeni jinými AIF;

Or. en

Odůvodnění

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Pozměňovací návrh 438
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) alternativním investičním fondem“ nebo 
„AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
který navyšuje kapitál prodejem akcií 
nebo podílových jednotek v tomto subjektu 
kolektivního investování profesionálním 
investorům s cílem investovat výnosy 
v souladu se stanovenou investiční 
politikou na základě rozložení rizik ve 
prospěch těchto investorů, ale 
nezahrnující žádný nástroj uzavřeného 
typu ani žádnou formu korporátního 
nástroje, žádný subjekt vyžadující 
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povolení podle článku 5 směrnice 
2009/65/ES [směrnice o SKIPCP], žádný 
subjekt kolektivního investování, pro nějž 
podle jeho ustavujícího dokumentu úloha 
správce spočívá primárně v odpovědnosti 
za samotný subjekt kolektivního 
investování nebo za jeden z jeho členů, 
ani žádný subjekt kolektivního 
investování, jehož investoři jsou výlučně 
tvořeni jinými AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních 
oborů, který navyšuje kapitál prodejem 
akcií nebo podílových jednotek v tomto 
subjektu kolektivního investování 
profesionálním investorům s cílem 
investovat výnosy v souladu se stanovenou 
investiční politikou na základě rozložení 
rizik ve prospěch těchto investorů, ale 
nezahrnující žádný nástroj uzavřeného 
typu ani žádnou formu korporátního 
nástroje, žádný subjekt vyžadující 
povolení podle článku 5 směrnice 
2009/65/ES [směrnice o SKIPCP], žádný 
subjekt kolektivního investování, pro nějž 
podle jeho ustavujícího dokumentu úloha 
správce spočívá primárně v odpovědnosti 
za samotný subjekt kolektivního 
investování nebo za jeden z jeho členů, 
ani žádný subjekt kolektivního 
investování, jehož investoři jsou výlučně 
tvořeni jinými AIF;

Or. en
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Odůvodnění

Fondy by měly být klasifikovány jako AIF, pouze pokud jsou aktivně nabízeny a působí na 
základě rozložení rizika. Do tohoto režimu by neměly spadat nástroje uzavřeného typu 
a korporátní nástroje. Podobně by sem neměly spadat fondy s vlastní správou, protože je 
neprovozují třetí správcovské subjekty. Struktury typu master/feeder by neměly podléhat dvojí 
regulaci, a proto by měly být výslovně vyloučeny fondy, které investují do dalších AIF.

Pozměňovací návrh 440
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování, který shromažďuje kapitál od 
řady investorů s cílem jej investovat 
v souladu se stanovenou investiční 
politikou na základě rozložení rizik ve 
prospěch těchto investorů, včetně 
investičních oborů jakýchkoli těchto 
subjektů, a jenž nemusí být povolen podle 
článku 5 směrnice 2009/65/ES [směrnice 
o SKIPCP];

Or. en

Odůvodnění

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with 
a defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.
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Pozměňovací návrh 441
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) alternativním investičním fondem“ nebo 
„AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování, který získává kapitál od řady 
investorů s cílem jej investovat v souladu 
se stanovenou investiční politikou ve 
prospěch těchto investorů, včetně 
investičních oborů jakýchkoli těchto 
subjektů a jenž nemusí být povolen podle 
článku 5 směrnice 2009/65/ES [směrnice 
o SKIPCP]; 

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je objasnit specifika kolektivního investování při definování 
AIF.

Pozměňovací návrh 442
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů,

i) který získává kapitál od většího počtu 
investorů s cílem investovat jej v souladu 
s určitou investiční politikou ve prospěch 
těchto investorů; a
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ii) jenž nemusí být povolen podle článku 5 
směrnice 2009/65/ES;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace poskytuje vhodnější definici AIF. Viz rovněž čl. 3 písm. a) revidovaného 
kompromisního návrhu předsednictví ze dne 15. prosince 2009.

Pozměňovací návrh 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 
2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; 

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv, fondů s jedním 
investorem a správy účtů s pákovým 
efektem, a jenž nemusí být povolen podle 
článku 5 směrnice 2009/65/ES [směrnice 
o SKIPCP];

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do aktiv a jenž nemusí být 
povolen podle článku 5 směrnice 

a) „alternativním investičním fondem“ 
nebo „AIF“ jakýkoli subjekt kolektivního 
investování včetně jeho investičních oborů, 
jehož předmětem činnosti je kolektivní 
investování do portfolia aktiv a jenž 
nemusí být povolen podle článku 5 
směrnice 2009/65/ES [směrnice 
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2009/…/ES [směrnice o SKIPCP]; o SKIPCP]; 

Or. en

Odůvodnění

Zpřesnění definice.

Pozměňovací návrh 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „systémově nedůležitými správci“ 
správci AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu nepřevyšují hodnotu 100 milionů 
EUR, případně v souhrnu prahovou 
hodnotu 250 milionů EUR, nebo jejichž 
celková spravovaná aktiva nepřevyšují 
hodnotu 500 milionů EUR, pokud se 
portfolio AIF skládá z AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a žádná práva 
na jejich vyplacení nejsou uplatnitelná
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF;

Or. en

Odůvodnění

Hlavní prioritou této směrnice je obsáhnout systémové riziko. S cílem minimalizovat vedlejší 
škody způsobené „univerzálním“ přístupem, měly by být menší správci AIF povinni se pouze 
registrovat a splňovat povinnosti transparentnosti podle článků 19–21.
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Pozměňovací návrh 446
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „systémově nedůležitými správci“ 
správci AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 
nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu nepřevyšují hodnotu 100 milionů 
EUR, případně v souhrnu prahovou 
hodnotu 500 milionů EUR, nebo jejichž 
celková spravovaná aktiva nepřevyšují 
hodnotu 1 miliardy EUR, pokud se 
portfolio AIF skládá z AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a žádná práva 
na jejich vyplacení nejsou uplatnitelná 
v prvních pěti letech po zřízení každého 
AIF;

Or. en

Odůvodnění

Panuje názor, že pojem „vedlejších škod“ obsažený ve stávajícím návrhu směrnice není 
odůvodněný. Protože mnoho produktů v působnosti směrnice o správcích AIF je regulováno 
na vhodném vnitrostátním základě, měli bychom zaměřit naše regulační úsilí na zaplnění 
citlivých mezer.

Pozměňovací návrh 447
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „zavedeným systémem registrace nebo 
nepřímé majetkové účasti“ účast 
depozitáře nebo třetí strany, na niž 
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depozitář přímo či nepřímo přenesl funkce 
stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) 
v souladu s požadavky stanovenými 
v druhém pododstavci čl. 17 odst. 4, 
v regulovaném centrálním depozitáři 
cenných papírů nebo regulovaném 
mezinárodním depozitáři cenných papírů;

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace umožňuje vyjasnění na úrovni 2, zda a za jakých okolností musí depozitář 
„přenést“ funkce třetí straně, včetně zejména hlavních makléřů a přenosových 
zástupců/registrátorů cílových fondů.

Pozměňovací návrh 448
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická osoba, která spravuje jeden 
nebo několik AIF a odpovídá za splnění 
požadavků této směrnice a kterou může 
být v závislosti na právní formě AIF buď 
samotný AIF nebo externí subjekt;

Or. en

Odůvodnění

Podle této směrnice by pro jeden AIF měl být povolen pouze jeden správce AIF.
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Pozměňovací návrh 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa 
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická osoba, která spravuje jeden 
nebo několik AIF a odpovídá za splnění 
požadavků této směrnice a kterou může 
být v závislosti na právní formě AIF buď 
samotný AIF nebo externí subjekt;

Or. en

Odůvodnění

Podle této směrnice by pro jeden AIF měl být povolen pouze jeden správce AIF.

Pozměňovací návrh 450
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická osoba, která odpovídá za správu
jednoho nebo několik AIF, a rovněž za 
splnění požadavků této směrnice a kterou 
může být samotný AIF, za předpokladu, že 
tím nepověřil externí subjekt;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasná definice, která by umožnila, aby různé struktury fondů měly správce AIF 
s podstatou. To se týká konkrétně fondů s vlastní správou nebo vnitřně spravovaných fondů.



AM\806449CS.doc 85/115 PE438.497v02-00

CS

Pozměňovací návrh 451
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická osoba, která odpovídá za správu
jednoho nebo několika AIF a kterou může 
být v závislosti na právní formě AIF buď 
samotný AIF, nebo externí správce;

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF je subjektem odpovídajícím za správu AIF a může být jedině právnickou osobou. 
Směrnice musí zohledňovat různé struktury fondů a v závislosti na jejich právní formě může 
být správcem AIF samotná AIF nebo externí subjekt.

Pozměňovací návrh 452
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, jejímž 
obvyklým předmětem činnosti je správa
jednoho nebo několika AIF;

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ jakákoli 
právnická osoba, která odpovídá za správu
jednoho nebo několika AIF a kterou může 
být v závislosti na právní formě AIF buď 
samotný AIF, nebo externí subjekt;

Or. en

Odůvodnění

Správce AIF je subjektem odpovídajícím za správu AIF a může být jedině právnickou osobou. 
Směrnice musí zohledňovat různé struktury fondů a v závislosti na jejich právní formě může 
být správcem AIF samotná AIF nebo externí subjekt.
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Pozměňovací návrh 453
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická 
nebo fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Záměrem je zavést praktičtější a nezávislejší procesy oceňování všech typů aktiv, jež by se 
hodily k jejich povaze i k organizaci samotného AIF.

Pozměňovací návrh 454
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická 
nebo fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud je proces oceňování funkčně nezávislý na správě portfolia, neměl by existovat 
požadavek na stanovení externího oceňovatele. Důležitější než úloha oceňovatele je solidnost 
souvisejících metodik, které by měly být zveřejňovány zejména v případě těžko ocenitelných 
aktiv.
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Pozměňovací návrh 455
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF;

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF 
povolená příslušným orgánem, jenž nad 
ní vykonává dohled;

Or. en

Odůvodnění

Oceňovatelé musí mít ke své činnosti oprávnění a musí podléhat dohledu.

Pozměňovací návrh 456
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF;

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba, která oceňuje majetek nebo 
stanovuje hodnotu akcií nebo podílových 
jednotek AIF;

Or. en

Odůvodnění

„Společnost“ je právnickou osobou a měla by proto být vypuštěna. Měli bychom rovněž vzít 
v úvahu, že nepovažujeme za vhodné návrh obsažený v pozměňovacích návrzích 3, 6 a 65 
v Gauzèsově správě, aby oceňovatel musel být schválený příslušným orgánem, který na něj 
zároveň dohlíží, protože činnost oceňování běžně nepatří a ani v budoucnu by neměla patřit 
k činnostem regulovaným v jakémkoli členském státě.
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Pozměňovací návrh 457
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba nebo společnost, která 
oceňuje majetek nebo stanovuje hodnotu 
akcií nebo podílových jednotek AIF;

c) „oceňovatelem“ právnická osoba 
schválená příslušným orgánem, včetně 
správce AIF, jenž nad ní vykonává 
dohled, která oceňuje majetek nebo 
stanovuje hodnotu akcií nebo podílových 
jednotek AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „úkoly depozitáře“ nezávislá funkce 
úschovy finančních nástrojů, přijímání 
plateb od investorů a ověřování vlastnictví 
aktiv, do nichž AIF investuje;

Or. en

Odůvodnění

Spíše než nutit různým existujícím strukturám fondů ideu depozitáře, měly by být funkce/úkoly 
depozitáře jasně vymezeny a být moci přiděleny depozitáři nebo jiné instituci, která zajistí, že 
budou vykonávány nezávisle a v nejlepším zájmu investorů.
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Pozměňovací návrh 459
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
jednoho nebo více AIF a výkon 
administrativních činností v nich jménem 
jednoho nebo více investorů; 

d) výkonem správy“ činnosti definované 
v článku 4a a příloze II směrnice 
2009/65/ES;

Or. en

Odůvodnění

Sladění se stávajícími právními předpisy Společenství (SKIPCP) a jasnější definice.

Pozměňovací návrh 460
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
jednoho nebo více AIF a výkon 
administrativních činností v nich jménem 
jednoho nebo více investorů; 

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
stanovené v článku 4a a v příloze;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je sladit definici „výkonu správy“ se směrnicí SKIPCP IV 
s cílem vytvořit koherentní regulační rámec pro celé odvětví evropských investičních fondů. 
Pro více podrobností odkazujeme na odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 4a 
(nového).
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Pozměňovací návrh 461
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
jednoho nebo více AIF a výkon 
administrativních činností v nich jménem 
jednoho nebo více investorů; 

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
jednoho nebo více AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „výkonem správy“ činnosti správy 
jednoho nebo více AIF a výkon 
administrativních činností v nich jménem 
jednoho nebo více investorů; 

d) „správou“ funkce stanovené v příloze;

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha je založena na odpovídající příloze směrnice SKIPCP IV. Viz rovněž Gauzèsovu 
zprávu (pozměňovací návrh 37).

Pozměňovací návrh 463
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 

e) „nabízením“ přímé nebo nepřímé
nabízení nebo prodej podílových jednotek 
nebo akcií AIF investorům s domicilem 
v Unii z podnětu správce AIF nebo 
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nebo prodeji dochází; jménem správce AIF;
Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví zásady objasňující 
okolnosti, za nichž se nabízení definované 
v písm. e) považuje za nabízení z podnětu 
správce AIF, a zohledňující prostředky 
komunikace s investory a formu a obsah 
dostupných informací o AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Ve stávajících právních předpisech EU a vnitrostátních právních předpisech se nabízením 
běžně rozumí aktivní nabízení, protože pouze povolení aktivního nabízení je vymáhatelné.

Pozměňovací návrh 464
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství, 
avšak nikoli i) žádnou nevyžádanou 
nabídku nebo ii) žádnou nabídku nebo 
oslovení legitimně učiněné ve členském 
státě v souladu s právními předpisy tohoto 
členského státu a jinými než jsou právní 
předpisy, jimiž se provádí tato směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
Amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
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pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Pozměňovací návrh 465
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství 
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ přímé nebo nepřímé
nabízení nebo prodej podílových jednotek 
nebo akcií AIF spravovaných správcem 
AIF investorům s domicilem v Unii
z podnětu správce AIF nebo jménem 
správce AIF;

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k podstatnému snížení investičních možností pro investory z EU, je třeba 
z definice nabízení vyloučit nákupy z iniciativy profesionálních zákazníků a poptávku z jejich 
strany, jež by tak měly zůstat mimo oblast působnosti této směrnice. Profesionální investoři 
mají dostatek zkušeností, aby rozhodli, jaké investování jim nejlépe vyhovuje. Součástí 
definice by tedy mělo být pouze aktivní nabízení.

Pozměňovací návrh 466
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ jakékoli přímé nebo 
nepřímé veřejné nabízení nebo prodej 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem v Unii z podnětu 
správce AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 467
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ aktivní všeobecné nabízení 
nebo prodej podílových jednotek nebo 
akcií AIF investorům s domicilem v Unii.
Tato definice nezahrnuje dotazy investorů 
na správce AIF nebo dodatečné upisování 
kapitálu stávajících investorů.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla zakazovat „zpětné dotazy“, protože pokročilejší investoři mohou 
vyžadovat informace od správců svých AIF.

Pozměňovací návrh 468
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství 
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej z iniciativy správce AIF nebo 
prostředníka odpovědného za distribuci, 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem v Unii, přičemž 
sem nespadá: i) žádné nevyžádané 
nabízení nebo ii) nabídka nebo oslovení 
legitimně učiněné v některém členském 
státě podle právních předpisů tohoto 
členského státu a jiných než prováděcích 
právních předpisů k této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Nová definice „nabízení“ ve směrnici by měla umožnit další trvání a spoluexistenci 
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vnitrostátních systémů soukromého financování s touto směrnicí, nevytvářet ochranářské 
překážky a umožnit větším investorům výběr a diversifikaci jejich investičních možností. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat na nevyžádaná oslovení.

Pozměňovací návrh 469
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ nabízení nebo prodej 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem v Unii z podnětu 
AIF nebo správce AIF;

Or. en

Odůvodnění

Odstraňuje zákaz nevyžádaného (pasivního) investování.

Pozměňovací návrh 470
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ jakékoli přímé nebo 
nepřímé veřejné nabízení nebo prodej 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem v Unii z podnětu 
správce AIF;

Or. en

Odůvodnění

V oblasti distribuce by se působnost návrhu směrnice měla omezit na veřejné nabízení. 
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Neměly by sem spadat dvoustranné dohody mezi správci a investory na základě stávajících 
systémů soukromého financování.

Pozměňovací návrh 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství
bez ohledu na to, na čí podnět k nabízení 
nebo prodeji dochází;

e) „nabízením“ nabízení nebo prodej 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem v Unii bez ohledu 
na to, na čí podnět k nabízení nebo prodeji 
dochází;

Or. en

Odůvodnění

Není třeba uvádět „všeobecné nabízení“, jednoduchý pojem „nabízení“ je postačující.

Pozměňovací návrh 472
Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „AIF nabízený investorům“ jakýkoli 
AIF, který získává prostředky od investorů 
s domicilem v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměněným článkem 2.
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Pozměňovací návrh 473
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „domovským členským státem“ členský 
stát, v němž je správce AIF povolen podle 
článku 6;

h) „domovským členským státem“ členský 
stát, v němž má AIF domicil;

Or. en

Odůvodnění

Konzistentnost s následujícími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 474
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „domovským členským státem 
depozitáře“:
i) pokud je depozitářem úvěrová instituce 
povolená podle směrnice 2006/48/ES, 
domovský členský stát definovaný v čl. 4 
odst. 7 uvedené směrnice;
ii) pokud je depozitářem investiční 
společnost povolená podle směrnice 
2004/39/ES, domovský členský stát 
definovaný v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. a) 
uvedené směrnice;
iii) pokud je depozitářem právnická osoba 
uvedená v čl. 17 odst. 3 písm. c) nebo d), 
která je usazená v Unii, členský stát, 
v němž má své registrované sídlo;

Or. en
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Odůvodnění

Po dokončení článku 17 se doplní nezbytné úpravy.

Pozměňovací návrh 475
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „domovským členským státem 
depozitáře“:
i) pokud je depozitářem úvěrová instituce 
povolená podle směrnice 2006/48/ES, 
domovský členský stát definovaný v čl. 4 
odst. 7 uvedené směrnice;
ii) pokud je depozitářem investiční 
společnost povolená podle směrnice 
2004/39/ES, domovský členský stát 
definovaný v čl. 4 odst. 1 bodu 20 písm. a) 
uvedené směrnice;
iii) pokud má AIF domicil ve třetí zemi, 
země, v níž je depozitář povolen podle čl. 
17 odst. 3 písm. b);

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění domovského státu depozitáře je nezbytné vzhledem k tomu, že se nyní navrhují 
uvedené tři kategorie.

Pozměňovací návrh 476
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „hostitelským členským státem“ členský 
stát jiný než domovský členský stát, na 

i) hostitelským členským státem“ členský 
stát, na jehož území je AIF nabízen 
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jehož území správce AIF vykonává správu 
AIF nebo nabízí jeho akcie či podílové 
jednotky; 

investorům;

Or. en

Odůvodnění

Konzistentnost s předchozími a následujícími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 477
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „příslušnými orgány“ vnitrostátní 
orgány, které jsou podle právních předpisů 
oprávněny k dohledu nad správci AIF;

j) „příslušnými orgány“ vnitrostátní orgány 
a orgány Evropské unie, které jsou podle 
právních předpisů oprávněny k dohledu 
nad AIF a jejich správci AIF;

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla zohledňovat nový ráme dohledu na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 478
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „příslušnými orgány“ vnitrostátní 
orgány, které jsou podle právních předpisů 
oprávněny k dohledu nad správci AIF;

j) „příslušnými orgány“ vnitrostátní 
orgány, které jsou podle právních předpisů 
oprávněny k dohledu nad správci AIF; 
pokud správce nabízí AIF ve více než 
třech členských státech, je příslušným 
orgánem Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy (ESMA).
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Or. de

Odůvodnění

Pokud je správce AIF činný za hranicemi státu, nemůže už vnitrostátní orgán dohledu zajistit 
náležitý dohled. Protože AIF nemají na rozdíl od ostatních subjektů finančního trhu téměř 
žádnou regionální vazbu, je rozumné svěřit úkoly v oblasti dohledu evropskému orgánu.

Pozměňovací návrh 479
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „příslušnými orgány depozitáře“

i) pokud je depozitářem úvěrová instituce 
povolená podle směrnice 2006/48/ES, 
příslušné orgány stanovené v čl. 4 odst. 4 
uvedené směrnice;
ii) pokud je depozitářem investiční 
společnost povolená podle směrnice 
2004/39/ES, domovský členský stát 
definovaný v čl. 4 odst. 1 bodu 22 uvedené 
směrnice;
iii) pokud je depozitářem právnická osoba 
uvedená ve čl. 17 odst. 3 písm. c) se sídlem 
v Unii, vnitrostátní orgány jejího 
domovského členského státu, které jsou 
zmocněny právními předpisy vykonávat 
dohled nad těmito právnickými osobami;

Or. en

Odůvodnění

Po dokončení článku 17 se doplní nezbytné úpravy. Definice depozitáře může být požadovaná 
s cíle zajistit, aby neexistovaly žádné výslovné nebo implicitní povinnosti stanovené navíc 
prováděcími opatřeními nebo právem jednotlivých členských států, které by zpřísňovaly 
povinností stanovené ve směrnici o správcích AIF.
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Pozměňovací návrh 480
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „příslušnými orgány depozitáře“

i) pokud je depozitářem úvěrová instituce 
povolená podle směrnice 2006/48/ES, 
příslušné orgány stanovené v čl. 4 odst. 4 
uvedené směrnice;
ii) pokud je depozitářem investiční 
společnost povolená podle směrnice 
2004/39/ES, domovský členský stát 
definovaný v čl. 4 odst. 1 bodu 22 uvedené 
směrnice;
iii) pokud má AIF domicil ve třetí zemi 
vnitrostátní orgány země, v níž je 
depozitář povolen podle čl. 17 odst. 3 
písm. b);

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění domovského státu depozitáře je nezbytné vzhledem k tomu, že se nyní navrhují 
uvedené tři kategorie.

Pozměňovací návrh 481
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo pákový efekt spočívající 
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v derivátových pozicích nebo jiný způsob; v derivátových pozicích; míra pákového 
efektu se vyhodnotí ve všech případech na 
vhodných očištěných a riziku 
přizpůsobených základech;

Or. en

Odůvodnění

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Pozměňovací návrh 482
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích; míra pákového 
efektu se vyhodnotí ve všech případech na 
vhodných očištěných a riziku 
přizpůsobených základech;

Or. en

Odůvodnění

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Pozměňovací návrh 483
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích; míra pákového 
efektu se vyhodnotí ve všech případech na 
vhodných očištěných a riziku 
přizpůsobených základech;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích; míra pákového 
efektu se vyhodnotí ve všech případech na 
vhodných očištěných a riziku 
přizpůsobených základech;

Or. en

Odůvodnění

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
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This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Pozměňovací návrh 485
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo prostřednictvím derivátových 
pozicí; míra pákového efektu se vyhodnotí 
ve všech případech na vhodných 
očištěných a riziku přizpůsobených 
základech;

Or. en

Odůvodnění

Pákový efekt by měl být uvažován na čistém základě a počítán na základě odpovídajícího 
rizika. Absolutně platný vzorec pro míru pákového účinku nezohledňuje skutečná související 
rizika.

Pozměňovací návrh 486
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určitých 
investic pro spravovaný AIF, ať už se jedná 
o vypůjčení hotových peněz nebo cenných 
papírů, nebo prostřednictvím derivátových 
pozicí; míra pákového efektu se vyhodnotí 
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ve všech případech na vhodných 
očištěných a riziku přizpůsobených 
základech;

Or. en

Odůvodnění

Je obtížné smysluplně definovat pákový efekt, protože pákový efekt není samostatně stojící 
rizikové opatření, a existují případy, kdy zvýšením pákového efektu dosáhneme snížení rizika. 
Ideálně by mělo být stanoveno v souvislosti s pákovým efektem opatření k omezení rizika 
v souvislosti s danými aktivy (např. typu aktiva s váženým rizikem v předpisu Basilej II). To by 
však celý rámec značně zkomplikovalo.

Pozměňovací návrh 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob, 
včetně pákového efektu využívaného 
fondy nebo jinými právními subjekty 
ovládanými AIF, samostatně nebo 
společně s jiným AIF;

Or. en

Odůvodnění

Vysoký pákový efekt může být spojen se subjekty spadající pod fond; je třeba je brát v úvahu, 
zejména s ohledem na soukromé kapitálové fondy.
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Pozměňovací návrh 488
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje dosavadní
riziko určité investice pro spravovaný AIF, 
ať už se jedná o vypůjčení hotových peněz 
nebo cenných papírů, pákový efekt stejné 
konkrétní investice spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 
tato definice se nevztahuje na AIF, pokud 
jeho investiční strategie počítá 
s obchodováním diversifikovaným 
budoucím portfoliem a zahrnuje 
dostatečné limity pro obchodování, 
a pokud na zvýšení investice není použit 
žádný dodatečný dluhový kapitál;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla rozlišovat mezi různými formami pákového efektu. Soustředění na 
připuštění dluhového kapitálu k zvýšení pákového efektu vyplývá ze smyslu směrnice.

Pozměňovací návrh 489
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko určité 
investice pro spravovaný AIF, ať už se 
jedná o vypůjčení hotových peněz nebo 
cenných papírů, pákový efekt spočívající 
v derivátových pozicích nebo jiný způsob; 

l) „pákovým efektem“ jakákoli metoda, 
kterou správce AIF zvyšuje riziko pro 
spravovaný AIF, ať už se jedná o vypůjčení 
hotových peněz nebo cenných papírů, 
pákový efekt spočívající v derivátových 
pozicích nebo jiný způsob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 490
Syed Kamall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jejichž cílem je objasnit metody pákového 
efektu, jak jsou stanoveny v písmenu l) 
prvního pododstavce a pro účely čl. 21 
odst. 4, v němž se stanoví, zda je pákový 
efekt považovaný za systematicky 
používaný a jakým způsobem se počítá.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jejichž cílem je objasnit metody pákového 
efektu, jak jsou stanoveny v písmenu l) 
prvního pododstavce a pro účely čl. 21 
odst. 4, v němž se stanoví, zda je pákový 
efekt považovaný za systematicky 
používaný a jakým způsobem se počítá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Gay Mitchell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jejichž cílem je objasnit metody pákového 
efektu, jak jsou stanoveny v písmenu l) 
prvního pododstavce a pro účely čl. 21 
odst. 4, v němž se stanoví, zda je pákový 
efekt považovaný za systematicky 
používaný a jakým způsobem se počítá. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba nahlížet v souvislosti s výše uvedeným pozměňovacím návrhem k definici pákového 
efektu (pozměňovací návrh 3) a navrhovaných pozměňovacích návrhů k čl. 21 odst. 4.

Pozměňovací návrh 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) „spravovaným účtem s pákovým 
efektem“ investiční účet, který spravuje 
třetí strana, která má povolení 
uskutečňovat transakce bez předchozího 
schválení držitele a vůči níž se 
v souvislosti s těmito transakcemi používá 
pákový efekt.

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ob) „cílovou společností“ emitent nebo 
nekótovaná společnost, která se stala 
předmětem převzetí ze strany investora, 
který v ní získává rozhodující vliv.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat „cílovou společnost“ , zabýváme-li se problematikou rozprodeje aktiv.

Pozměňovací návrh 495
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oc) „subjekty kolektivního investování 
uzavřeného typu“ subjekty kolektivního 
investování, jejichž akcie a podílové 
jednotky nemohou být na žádost jejich 
držitelů odkoupeny nebo vyplaceny přímo 
nebo nepřímo z aktiv těchto subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné definovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu s cílem odlišit je od
podniků kolektivního investování, které by měla tato směrnice podchytit.
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Pozměňovací návrh 496
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(od)„krátkým prodejem“ se rozumí prodej 
cenného papíru, který prodávající 
nevlastní, a každý prodej, který je uzavřen 
doručením cenného papíru, který si 
prodávající zapůjčil, nebo jej má na svém 
účtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oe) nepodloženým krátkým prodejem“
jakákoli nepoctivá nebo manipulativní 
transakce, při které obchodní partner 
prodává cenné papíry, které nemá 
k dispozici v plném vlastnictví nebo 
prostřednictvím cenných papírů 
vypůjčených pro dodání v souladu se 
standardním cyklem pro vypořádání 
obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 498
Peter Skinner

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

of) „AIF uzavřeného typu“ AIF, kdy 
držitelé jeho akcií nebo podílových listů 
nemají právo na přímý nebo nepřímý 
zpětný odkup nebo vyplacení aktiv AIF;

Or. en

Odůvodnění

Fondy uzavřeného typu neposkytují vyplacení na požádání. Tato směrnice by měla uznávat 
struktury uzavřeného typu. Prvním úkolem je AIF uzavřeného typu definovat.

Pozměňovací návrh 499
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

og) „úschovou“ se rozumí držení 
finančních nástrojů v úschově nebo 
prostřednictvím držení pozic jménem AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

og)„úschovou“ se rozumí držení 
finančních nástrojů v úschově nebo 
prostřednictvím držení pozic jménem AIF;
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Or. en

Odůvodnění

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Pozměňovací návrh 501
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

og) „úschovou“ se rozumí držení 
finančních nástrojů v úschově nebo 
prostřednictvím držení pozic jménem AIF;

Or. en

Odůvodnění

Existují rozdíly mezi držením různých typů tříd aktiv a je třeba rozlišovat mezi aktivy , která 
depozitář přímo nebo nepřímo drží, a aktivy, které nejsou pod přímou kontrolou depozitáře,
jako je úschova a držení pozic. Je třeba to ve směrnici uvést pro její přizpůsobení tržním 
praktikám.

Pozměňovací návrh 502
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oh) „průmyslovou holdingovou 
společností“ společnost, jejímž obchodním 
účelem je vést průmyslovou obchodní 
strategii prostřednictvím svých dceřiných 
společností nebo přidružených společností 
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a která nebyla zřízena převážně za účelem 
vytváření zisku pro její investory formou 
prodeje dceřiných společností nebo 
přidružených společností v plánovaném 
časovém rámci.

Or. en

Odůvodnění

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Pozměňovací návrh 503
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oh) „průmyslovou holdingovou 
společností“ společnost, s kontrolním 
podílem akcií v jedné nebo několika 
dalších společnostech, jejímž obchodním 
účelem je vést průmyslovou obchodní 
strategii prostřednictvím svých dceřiných 
společností nebo přidružených společností 
a která nebyla zřízena převážně za účelem 
vytváření zisku pro její investory formou 
prodeje dceřiných společností nebo 
přidružených společností v plánovaném 
časovém rámci.

Or. en

Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
by bylo obtížné dodržet stanovenou úroveň řádného provádění dozoru. Průmyslové 
holdingové společnosti jsou dlouhodobými vlastníky bez plánované ústupové perspektivy a 
s průmyslovým přístupem ke svému holdingu. Tyto společnosti nepředstavují systémové riziko 
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a pokud jsou kótované, vztahují se na ně stávající právní předpisy EU pro společnosti, 
vnitrostátní regulace a pravidla pro kótování na burze, která představují účinnou ochranu 
investorů. Měly by být vyňaty.

Pozměňovací návrh 504
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oi) „přidruženou společností“ společnost, 
v níž průmyslová holdingová společnost 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
vlastnictví drží 20 či více % hlasovacích 
práv.

Or. en

Odůvodnění

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Pozměňovací návrh 505
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oj) „kontrolním vlivem“ přímá nebo 
nepřímá účast představující 20 nebo více 
% hlasovacích práv společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Působnost směrnice je třeba omezit na správce AIF, kteří představují systémové riziko, neboť 
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by bylo obtížné dodržet stanovenou úroveň řádného provádění dozoru. Průmyslové 
holdingové společnosti jsou dlouhodobými vlastníky bez plánované ústupové perspektivy a 
s průmyslovým přístupem ke svému holdingu. Tyto společnosti nepředstavují systémové riziko 
a pokud jsou kótované, vztahují se na ně stávající právní předpisy EU pro společnosti, 
vnitrostátní regulace a pravidla pro kótování na burze, která představují účinnou ochranu 
investorů. Měly by být vyňaty.

Pozměňovací návrh 506
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. o k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ok) „fondem typu feeder“ AIF, který 
investuje nejméně 85 % svých aktiv do 
akcií nebo podílových jednotek jiného 
AIF (AIF typu master), a „investování do 
AIF typu feeder“ odkazuje k investování 
nejméně 85 % aktiv AIF v akciích nebo 
podílových jednotkách do AIF typu 
master;

Or. en

Odůvodnění

Tato nová definice se používá v následujících pozměňovacích návrzích. Je založena na 
definici fondu typu „feeder“, kterou používá směrnice SKIPCP IV (tj. test na 85 %) a rovněž 
je obsažena v kompromisním návrhu švédského předsednictví.

Pozměňovací návrh 507
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Určení správce AIF

Aniž by tím byla dotčena práva zaručená 
článkem 18 na přenesení funkcí, zajistí 
členské státy, aby každý AIF spravovaný 
podle této směrnice měl jediného správce 
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AIF, který bude odpovědný za soulad 
s požadavky této směrnice. 
Tímto správcem AIF je externí správce, 
který je právnickou osobou jmenovanou 
AIF nebo jménem AIF (jmenovaný 
správce AIF) a který v důsledku svého 
jmenování odpovídá za správu celého 
portfolia AIF.

Or. en

Odůvodnění

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


