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Pozměňovací návrh 1184
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Kapitola V – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti správců zvláštních druhů AIF Povinnosti týkající se zvláštních druhů AIF

Or. en

Odůvodnění

Obligations applied to AIF

Pozměňovací návrh 1185
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Kapitola V – oddíl 1 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti správců AIF využívajících 
pákový efekt

Povinnosti AIF využívajících pákový efekt

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti vztahující se na AIF.
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Pozměňovací návrh 1186
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se

Oblast působnosti

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt. 
Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.
Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1187
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se

Oblast působnosti

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt. 
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Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.
Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se

Oblast působnosti

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt. 
Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.
Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Or. en

Odůvodnění

 Tento pozměňovací návrh „(spolu s níže uvedenými návrhy 7 až 12)“ odráží změny obsažené 
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v kompromisním návrhu Švédského předsednictví, které považujeme za vhodné. 

Pozměňovací návrh 1189
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se

Oblast působnosti

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt. 
Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.
Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Or. en

Odůvodnění

Pákový efekt může mít v různých fondech různý význam a existuje mnoho způsobů, jak jej 
vypočítat.  Vzhledem k tomu, že pro výpočet pákového efektu neexistuje žádná metodika, 
nedává definice „vysoké míry využití pákového efektu“ smysl.
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Pozměňovací návrh 1190
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky využívají
pákový efekt.

Tento oddíl se vztahuje pouze na AIF 
využívající pákový efekt, které investují na 
evropských trzích a jejichž spravovaná 
aktiva včetně aktiv nabytých s využitím 
pákového efektu překračují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Malé AIF nepředstavují žádné systémové riziko. Vzhledem k tomu, že je obtížné definovat 
vysoké a systematické využití pákového efektu, by mělo být toto omezení odstraněno. 

Pozměňovací návrh 1191
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, 
jež ve vysoké míře a systematicky 
využívají pákový efekt. 

Tento oddíl se vztahuje pouze na AIF, jež 
ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt, a na správce AIF, kteří 
spravují jeden nebo více takových AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.
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Pozměňovací návrh 1192
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF,
jež ve vysoké míře a systematicky 
využívají pákový efekt. 

Tento oddíl se vztahuje pouze na AIF, jež 
ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt, a na správce, kteří spravují 
jeden nebo více takových AIF. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1193
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, jež 
ve vysoké míře a systematicky využívají 
pákový efekt. 

Tento oddíl se vztahuje pouze na správce 
AIF, kteří spravují jeden nebo více AIF, jež 
jsou ve vysoké míře vystaveny 
systémovému riziku.  

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla zaměřit na systémové riziko, přičemž pákový efekt představuje 
pouze jednu z jeho součástí.  Riziko pákového efektu by mělo být posuzováno pouze v 
souvislosti s investiční strategií, která stojí v pozadí, s postupy pro řízení rizik a mírou, do 
jaké jsou rizika, kterým je fond vystaven, účinně zajištěna. 
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Pozměňovací návrh 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1195
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Malé AIF nepředstavují žádné systémové riziko. Vzhledem k tomu, že je obtížné definovat 
vysoké a systematické využití pákového efektu by mělo být toto omezení odstraněno. 

Pozměňovací návrh 1196
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 

AIF a správce AIF čtvrtletně posuzují, zda 
AIF ve vysoké míře a systematicky 
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pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.

využívá pákový efekt, a podávají o tom 
zprávy příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1197
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.

AIF a správce AIF čtvrtletně posuzují, zda 
AIF ve vysoké míře a systematicky 
využívá pákový efekt, a podávají o tom 
zprávy příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1198
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda AIF 
ve vysoké míře a systematicky využívá 
pákový efekt, a podává o tom zprávy 
příslušným orgánům.

Správce AIF čtvrtletně posuzuje, zda je 
AIF ve vysoké míře vystaven systémovému 
riziku, a podává o tom zprávy příslušným 
orgánům.

Or. en
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Odůvodnění

Tato směrnice by se měla zaměřit na systémové riziko, přičemž pákový efekt představuje 
pouze jednu z jeho součástí.  Riziko pákového efektu by mělo být posuzováno pouze v 
souvislosti s investiční strategií, která stojí v pozadí, s postupy pro řízení rizik a mírou, do 
jaké jsou rizika, kterým je fond vystaven, účinně zajištěna. 

Pozměňovací návrh 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Malé AIF nepředstavují žádné systémové riziko. Vzhledem k tomu, že je obtížné definovat 
vysoké a systematické využití pákového efektu, by mělo být toto omezení odstraněno. 
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Pozměňovací návrh 1201
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Pro účely druhého odstavce lze mít za to, 
že je AIF ve vysoké míře vystaven 
systémovému riziku, pokud ve vysoké míře 
a systematicky využívá pákový efekt.   
Avšak považovat AIF za fond vystavený 
riziku je možné pouze poté, co dojde k 
vyhodnocení celkové investiční strategie 
AIF, jeho postupů v oblasti řízení rizik a 
míry, do jaké jsou rizika, kterým je fond 
vystaven, účinně zajištěna.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla zaměřit na systémové riziko, přičemž pákový efekt představuje 
pouze jednu z jeho součástí.  Riziko pákového efektu by mělo být posuzováno pouze v 
souvislosti s investiční strategií, která stojí v pozadí, s postupy pro řízení rizik a mírou, do 
jaké jsou rizika, kterým je fond vystaven, účinně zajištěna. 

Pozměňovací návrh 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 22 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem pákového efektu ze všech zdrojů 
převyšuje hodnotu vlastního kapitálu AIF 
ve dvou ze čtyř posledních čtvrtletí.

Pro účely druhého pododstavce se má za 
to, že AIF využívá pákový efekt ve vysoké 
míře a systematicky, pokud souhrnný 
objem hrubého pákového efektu ze všech 
zdrojů převyšuje hodnotu vlastního 
kapitálu AIF ve dvou ze čtyř posledních 
čtvrtletí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se

Informační povinnost k investorům

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:
a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu; 
b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

Or. en

Odůvodnění

Touto otázkou se zabývá článek 21.
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Pozměňovací návrh 1204
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se

Informační povinnost k investorům

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:
a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu; 
b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1205
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se

Informační povinnost k investorům

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:
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a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu; 
b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 23 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:

AIF využívající pákový efekt:

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1207
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 23 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:

AIF využívající ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt  a správce AIF, 
který spravuje jeden nebo více takovýchto 
AIF:



PE439.134v01-00 16/166 AM\807997CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1208
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 23 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF, který spravuje jeden nebo 
více AIF, jež ve vysoké míře a 
systematicky využívají pákový efekt, za 
každý takový AIF:

AIF využívající ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt  a správce AIF,
který spravuje jeden nebo více takovýchto 
AIF:

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1209
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu; 

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
AIF může využít, jakož i o právu na 
opětovné použití zajištění nebo o 
případných zárukách poskytnutých v rámci 
využití pákového efektu;

Or. en



AM\807997CS.doc 17/166 PE439.134v01-00

CS

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1210
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu; 

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který lze 
využít, jakož i o právu na opětovné použití 
zajištění nebo o případných zárukách 
poskytnutých v rámci využití pákového 
efektu; 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1211
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který 
správce AIF jménem AIF využívá, jakož i 
o právu na opětovné použití zajištění nebo 
o případných zárukách poskytnutých 
v rámci využití pákového efektu;

a) poskytuje investorům informace o 
maximální míře pákového efektu, který lze 
využít, jakož i o právu na opětovné použití 
zajištění nebo o případných zárukách 
poskytnutých v rámci využití pákového 
efektu;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí, o pěti největších 
zdrojích vypůjčené hotovosti nebo 
cenných papírů a rozlišení podle toho, 
jakou část představuje pákový efekt z 
výpůjčky hotovosti nebo cenných papírů a 
pákový efekt spočívající ve finančních 
derivátech.

Or. en

Odůvodnění

Investoři by měli mít přesné informace o rizicích, kterým jsou vystaveni, včetně rizika 
protistrany (o němž svědčí zdroj vypůjčené hotovosti a cenných papírů).

Pozměňovací návrh 1213
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného v uplynulém čtvrtletí.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.

Pozměňovací návrh 1214
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného v uplynulém čtvrtletí.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1215
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného každým AIF v 
uplynulém čtvrtletí.

b) čtvrtletně poskytuje investorům 
informace o celkovém rozsahu pákového 
efektu využívaného v uplynulém čtvrtletí.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pod názvem. Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na 
AIF.
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Pozměňovací návrh 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se

Informační povinnost k příslušným 
orgánům

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.
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

Touto otázkou se zabývá článek 21.
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Pozměňovací návrh 1217
Syed Kamall

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační povinnost k příslušným 
orgánům

vypouští se

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1218
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační povinnost k příslušným 
orgánům

vypouští se

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1219
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační povinnost k příslušným 
orgánům

vypouští se

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech.
Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.
2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1220
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část představuje 
pákový efekt z výpůjčky hotovosti nebo 
cenných papírů a pákový efekt spočívající 
ve finančních derivátech.

1. AIF využívající pákový efekt, jehož 
aktiva včetně aktiv nabytých využitím 
pákového efektu překračují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR pravidelně 
poskytuje orgánu ESMA informace o 
celkové míře využívaného pákového efektu 
a rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech 

Or. en

Odůvodnění

Významné AIF by měly podávat informace o využití pákového efektu přímo orgánu ESMA. 

Pozměňovací návrh 1221
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část představuje 
pákový efekt z výpůjčky hotovosti nebo 
cenných papírů a pákový efekt spočívající 
ve finančních derivátech.

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje orgánu ESMA, Evropské radě 
pro systémová rizika a příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu informace o celkové míře pákového 
efektu, kterou každý jím spravovaný AIF 
využívá, a rozlišení podle toho, jakou část 
představuje pákový efekt z výpůjčky 
hotovosti nebo cenných papírů a pákový 
efekt spočívající ve finančních derivátech.
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Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl být hlavním dohlížitelem, a proto by měl dostávat všechny zprávy a 
relevantní informace. V případě pákového efektu by měly být informace podávány rovněž 
Evropské radě pro systémová rizika. 

Pozměňovací návrh 1222
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF spravující jeden nebo více
AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část představuje 
pákový efekt z výpůjčky hotovosti nebo 
cenných papírů a pákový efekt spočívající 
ve finančních derivátech.

1. AIF využívající ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt  a správce AIF, 
který spravuje jeden nebo více takovýchto 
AIF, pravidelně poskytují příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu informace o celkové míře využívání 
pákového efektu a rozlišení podle toho, 
jakou část představuje pákový efekt z 
výpůjčky hotovosti nebo cenných papírů a 
pákový efekt spočívající ve finančních 
derivátech.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dispozici konsistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 1223
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF spravující jeden nebo více 1. AIF využívající ve vysoké míře a 
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AIF využívajících ve vysoké míře a 
systematicky pákový efekt pravidelně 
poskytuje příslušným orgánům svého 
domovského členského státu informace o 
celkové míře pákového efektu, kterou 
každý jím spravovaný AIF využívá, a 
rozlišení podle toho, jakou část představuje 
pákový efekt z výpůjčky hotovosti nebo 
cenných papírů a pákový efekt spočívající 
ve finančních derivátech.

systematicky pákový efekt  a správce AIF, 
který spravuje jeden nebo více takovýchto 
AIF, pravidelně poskytují příslušným 
orgánům svého domovského členského 
státu informace o celkové míře využívání 
pákového efektu a rozlišení podle toho, 
jakou část představuje pákový efekt z 
výpůjčky hotovosti nebo cenných papírů a 
pákový efekt spočívající ve finančních 
derivátech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1224
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.

Uvedené informace zahrnují údaje o 
totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů a objemu
vypůjčky od každého z daných subjektů. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dispozici konzistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 1225
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené informace zahrnují údaje o Uvedené informace zahrnují údaje o 
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totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů za každý 
AIF, který správce AIF spravuje, a objem 
vypůjčky od každého z daných subjektů za 
každý AIF, který správce AIF spravuje.

totožnosti pěti největších zdrojů vypůjčené 
hotovosti nebo cenných papírů a objemu
vypůjčky od každého z daných subjektů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1226
Sharon Bowles  

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.

Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49cb stanovit opatření , jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnosti 
týkající se pákového efektu a četnost 
podávání informací příslušným orgánům a 
investorům.

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

Or. en

Odůvodnění

Bude-li tento článek ponechán, jde o vhodné znění v souladu s novými postupy projednávání 
ve výborech.
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Pozměňovací návrh 1227
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.

2. Komise poté, co vyslechne Evropskou 
radu pro systémová rizika a orgán ESMA, 
přijme  akty v přenesené pravomoci v 
souladu s články 49a, 49b a 49c, jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnosti 
týkající se pákového efektu a četnost 
podávání informací příslušným orgánům a 
investorům.

Or. en

Odůvodnění

Svou úlohu by měly sehrát nové subjekty struktury evropského dohledu. 

Pozměňovací návrh 1228
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.

2. Komise poté, co vyslechne Evropskou 
radu pro systémová rizika a orgán ESMA, 
přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s články 49a, 49b a 49c, jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnosti 
týkající se pákového efektu a četnost 
podávání informací příslušným orgánům a 
investorům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dispozici konzistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 
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Pozměňovací návrh 1229
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
povinnosti týkající se pákového efektu a 
četnost podávání informací příslušným 
orgánům a investorům.

2. Komise poté, co vyslechne Evropskou 
radu pro systémová rizika a orgán ESMA, 
přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s články 49a, 49b a 49c, jimiž se 
podrobněji stanoví informační povinnosti 
týkající se pákového efektu a četnost 
podávání informací příslušným orgánům a 
investorům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dispozici konzistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 1230
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rovněž přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež podrobněji stanoví metodiky pro 
výpočet pákového efektu.  Tato metodika 
je v souladu s článkem 22, přičemž vytváří 
vazbu mezi souhrnným objemem 
pákového efektu ze všech zdrojů a 
vlastním kapitálem AIF.  

Or. en
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Odůvodnění

Má-li být k dispozici konsistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 1231
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rovněž přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jež podrobněji stanoví metodiky pro 
výpočet pákového efektu.  Tato metodika 
je v souladu s článkem 22, přičemž vytváří 
vazbu mezi souhrnným objemem
pákového efektu ze všech zdrojů a 
vlastním kapitálem AIF.  

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dispozici konsistentní hodnocení využívaného pákového efektu, musí na evropské 
úrovni existovat transparentní metoda výpočtu.  V této věci by měly sehrát svou úlohu nové 
evropské orgány dohledu. 

Pozměňovací návrh 1232
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy zajistí, aby úvěrové 
instituce schválené podle směrnice 
2006/48/ES a investiční podniky 
schválené podle směrnice 2004/39/ES, 
jejichž protistranami jsou AIF, zřídily a 
udržovaly mechanismy, jejichž cílem je 
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sledovat pákový efekt spojený s těmito 
AIF, a to jak v jednotlivých případech, tak 
i v obecné rovině, a aby smluvně stanovily 
limity pro riziko protistrany spojené s 
každým AIF a AIF využívajícím stejnou 
investiční strategii. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1233
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
používaly informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu pro 
správce AIF používaly informace 
shromažďované patřičně podle článku 21 
pro účely stanovení rozsahu, v jakém 
činnosti správců AIF přispívají k růstu 
systémového rizika ve finančním systému 
nebo rizik chaotických trhů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1234
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
používaly informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá 
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
zasílaly shromážděné informace předávané 
podle článku 21 ESRB pro účely stanovení 
rozsahu, v jakém využívání pákového 
efektu přispívá k růstu systémového rizika 
ve finančním systému nebo rizik 
chaotických trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
používaly informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá 
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

1. Komise zajistí, aby orgán ESMA, 
Evropská rada pro systémová rizika a
příslušné orgány domovského členského 
státu používaly informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá 
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl být hlavním dohlížitelem, a proto by měl dostávat všechny zprávy a 
relevantní informace. V případě pákového efektu by měly být informace podávány rovněž 
Evropské radě pro systémová rizika. 
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Pozměňovací návrh 1236
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány domovského členského státu 
používaly informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá 
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

1. Komise zajistí, aby orgán ESMA 
používal informace předávané podle 
článku 24 pro účely stanovení rozsahu, v 
jakém využívání pákového efektu přispívá 
k růstu systémového rizika ve finančním 
systému nebo rizik chaotických trhů.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1237
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu správců AIF zajistí, aby 
veškeré informace shromažďované podle 
článku 21 souhrnně za všechny správce 
AIF, nad nimiž vykonávají dohled, byly 
bez prodlev předány orgánu ESMA a 
zpřístupněny příslušným orgánům
ostatních členských států a Evropské radě 
pro systémová rizika postupem podle 
článku 46 o spolupráci v oblasti dohledu. 
Tímto způsobem poskytují  rovněž 
neprodleně informace orgánu ESMA a 
Evropské radě pro systémová rizika a  
vyměňují si informace s jinými, přímo 
dotčenými členskými státy v případech, 
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jiných členských státech. kdy by se činnost správce AIF v jejich
kompetenci mohla potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
těchto členských státech nebo by mohla 
ovlivnit řádné fungování finančních trhů. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1238
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu zajistí, aby byly veškeré 
informace shromážděné podle článku 21
souhrnně za všechny správce AIF, nad 
nimiž vykonávají dohled, zpřístupněny 
příslušným orgánům ostatních členských 
států, orgánu ESMA a radě ESRB
postupem podle článku 46 o spolupráci v 
oblasti dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňují informace s 
příslušnými orgány dotčených členských 
států v případech, kdy by se správce AIF v 
jejich kompetenci  nebo AIF řízený 
správcem tohoto fondu mohl potenciálně 
stát významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
těchto jiných členských státech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu.  Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu zajistí, aby byly veškeré 
informace shromážděné podle článku 21
souhrnně za všechny správce AIF, nad 
nimiž vykonávají dohled, zpřístupněny 
příslušným orgánům ostatních členských 
států, orgánu ESMA a radě ESRB
postupem podle článku 46 o spolupráci v 
oblasti dohledu.  Tímto způsobem si 
rovněž neprodleně vyměňují informace s 
příslušnými orgány dotčených členských 
států v případech, kdy by se správce AIF v 
jejich kompetenci nebo AIF řízený 
správcem tohoto fondu mohl potenciálně 
stát významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
těchto jiných členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 

2. Příslušné orgány domovského 
členského státu zajistí, aby byly veškeré 
informace shromážděné podle článku 21
souhrnně za všechny správce AIF, nad 
nimiž vykonávají dohled, zpřístupněny 
příslušným orgánům ostatních členských 
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dohledu.  Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

států, orgánu ESMA a radě ESRB
postupem podle článku 46 o spolupráci v 
oblasti dohledu.  Tímto způsobem si 
rovněž neprodleně vyměňují informace s 
příslušnými orgány dotčených členských 
států v případech, kdy by se správce AIF v 
jejich kompetenci  nebo AIF řízený 
správcem tohoto fondu mohl potenciálně 
stát významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
těchto jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 1241
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

2. Domovské členské státy zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
21 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonávají dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům v rámci Unie 
a orgánu ESMA. Příslušné orgány 
domovského členské státu si postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu neprodleně vyměňují informace s 
jinými, přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jejich 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
těchto jiných členských státech

Or. en
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Pozměňovací návrh 1242
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

2. Orgán ESMA zajistí, aby veškeré 
informace obdržené podle článku 24 byly 
souhrnně za všechny správce AIF, nad 
nimiž vykonává dohled, zpřístupněny  
příslušným orgánům členských států
postupem podle článku 46 o spolupráci v 
oblasti dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF mohl 
potenciálně stát významným zdrojem 
rizika selhání protistrany ve vztahu k 
úvěrové instituci nebo jiné systémově 
důležité instituci v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly zpřístupněny dalším příslušným 
orgánům postupem podle článku 46 o 
spolupráci v oblasti dohledu. Tímto 
způsobem si rovněž neprodleně vyměňuje 
informace s jinými, přímo dotčenými 
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neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho 
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

členskými státy v případech, kdy by se 
správce AIF v jeho kompetenci mohl 
potenciálně stát významným zdrojem 
rizika selhání protistrany ve vztahu k 
úvěrové instituci nebo jiné systémově 
důležité instituci v jiných členských
státech. Tyto informace poskytnuté podle 
tohoto odstavce se ukládají  u orgánu 
ESMA.  Orgán ESMA vytvoří a bude 
provozovat speciální databázi za účelem 
tohoto ukládání informací, která bude 
přístupná příslušným orgánům všech 
členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Veškeré dostupné informace by měly být skladovány v globálním úvěrovém rejstříku zřízeném 
výborem CESR.  Tím se plní přání mít k dispozici celosvětový rejstřík obchodních pozic 
využívajících pákového efekt, které bylo vyjádřeno v De Larosièrově zprávě. Míru 
shromažďování informací skladovaných u výboru CESR by měly řešit právní předpisy 2. 
úrovně.

Pozměňovací návrh 1244
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 

2. Domovské členské státy zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny AIF 
a správce AIF, nad nimiž vykonávají 
dohled, zpřístupněny dalším příslušným 
orgánům, Evropskému výboru pro 
systémová rizika a orgánu ESMA
postupem podle článku 46 o spolupráci 
v oblasti dohledu. Tímto způsobem si 
rovněž neprodleně vyměňují informace 
s jinými, přímo dotčenými členskými státy 
v případech, kdy by se AIF nebo správce 
AIF v jejich kompetenci mohl potenciálně 
stát významným zdrojem rizika selhání 



AM\807997CS.doc 39/166 PE439.134v01-00

CS

jiných členských státech. protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci 
v jiných členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Domovský členský stát zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny správce AIF, 
nad nimiž vykonává dohled, zpřístupněny 
dalším příslušným orgánům postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňuje informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy v 
případech, kdy by se správce AIF v jeho
kompetenci mohl potenciálně stát 
významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci v 
jiných členských státech.

2. Domovské členské státy zajistí, aby 
veškeré informace obdržené podle článku 
24 byly souhrnně za všechny AIF 
a správce AIF, nad nimiž vykonávají
dohled, zpřístupněny dalším příslušným 
orgánům, Evropskému výboru pro 
systémová rizika a orgánu Evropskému 
orgánu pro cenné papíry a trhy postupem 
podle článku 46 o spolupráci v oblasti 
dohledu. Tímto způsobem si rovněž 
neprodleně vyměňují informace s jinými, 
přímo dotčenými členskými státy 
v případech, kdy by se AIF nebo správce 
AIF v jejich kompetenci mohl potenciálně 
stát významným zdrojem rizika selhání 
protistrany ve vztahu k úvěrové instituci 
nebo jiné systémově důležité instituci 
v jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znamená, že čím je AIF větší, tím by měla být omezení míry 
pákového efektu přísnější. Omezení pákového efektu na velikost vlastního kapitály má zásadní 
význam pro to, aby se zamezilo systémovým rizikům. 
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Pozměňovací návrh 1246
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě povinnosti podávat informace 
orgánu ESMA podle odstavce 2 příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF:
a) okamžitě reagují na jakoukoli žádost 
orgánu ESMA, ať už se týká správců 
AIF, nad nimiž vykonávají dohled, AIF 
řízených těmito správci AIF anebo je tato 
žádost obecné povahy;
b) poskytují orgánu ESMA bez prodlev 
závěry svých hodnocení rizik, které by 
mohly vyplývají z činnosti správců AIF s 
ohledem na AIF, který řídí, včetně 
opatření, které v tomto ohledu příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF navrhují přijmout; a
c) poskytují orgánu ESMA jakékoli 
informace, které vypracují nebo jsou v 
jejich vlastnictví a které považují za 
relevantní pro účely orgánu ESMA. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je třeba 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a vyjasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat relevantní informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

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

Pozměňovací návrh 1248
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

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. en

Pozměňovací návrh 1249
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

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

Pozměňovací návrh 1250
Diogo Feio

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

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

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o tom, že by pákový efekt v AIF představoval 
systémové riziko a že přísné limity, pokud jde o pákový efekt, mohou mít v době chaosu na 
trzích škodlivý dopad a procyklický dopad (například by to vedlo k tomu, že by řídící 
pracovníci prodávali svoje podíly v době padajících trhů), je cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu odstranění omezení pákového efektu ex ante.  Rovněž je třeba vzít v potaz potíže při 
vytvoření společné definice pákového efektu, která by zahrnovala rizikovou povahu různých 
podkladových aktiv.

Pozměňovací návrh 1251
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

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

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific
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characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Pozměňovací návrh 1252
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu.

3. Za účelem stability a integrity 
finančních trhů může orgán ESMA, při 
zohlednění hodnocení a analýz 
vypracovaných v rámci svého dohledu, 
vytvořit a přijmout technické normy, které 
jsou právně závazné.  Tyto technické 
normy se mohou zejména týkat míry 
pákového efektu využívaného v rámci 
dané investiční strategie za specifických 
okolností nebo objemu, koncentrace či 
korelace investic AIF na daném trhu.   

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

V zájmu účinného dozoru nad systémovými riziky a jejich účinného monitorování je třeba 
zavést mechanismus, jehož prostřednictvím by bylo možné účinně organizovat a vyjasňovat 
výměny informací mezi členskými státy a orgány EU; dále by orgánu ESMA měly být uděleny 
pravomoci k tomu, aby mohl přijímat relevantní informace, mohl se průběžně i v jednotlivých 
případech obracet na vnitrostátní orgány a správce fondů, přijímat právně závazné technické 
standardy sloužící ke zjišťování a řešení rizik ohrožujících integritu a stabilitu finančních 
trhů, včetně systémového rizika vyplývajícího z příliš velkého využívání pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 1253
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme
prováděcí opatření, jimiž se stanoví
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

3. V zájmu zajištění stability a integrity
finančního systému má orgán ESMA 
pravomoc stanovit omezení míry, ve které  
AIF mohou využívat pákový efekt. Tato 
omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu. 

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

K nástrojům, které má orgán ESMA k dispozici, musí patřit i možnost stanovit omezeni míry, 
ve které mohou AIF využívat pákový efekt. 

Pozměňovací návrh 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému a s cílem podpořit 
dlouhodobý udržitelný růst ekonomiky
Komise přijme akty v přenesené pravomoci 
v souladu s články 49a, 49b a 49c, jimiž se 
stanoví omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat hrubý pákový efekt.  Tato 
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pákového efektu. omezení nepřekročí pětinásobek hodnoty 
vlastního kapitálu AIF, s výjimkou 
zvláštních kategorií AIF, v jejichž případě 
bude povolen vyšší násobek, a to na 
základě jejich obchodního modelu a v 
případě, že tento násobek nezvyšuje 
systémové riziko, je v souladu s rizikovým 
profilem souvisejícího typu AIF a 
pravděpodobně nepovede k  
nevyváženému dopadu souvisejícího typu 
AIF na trh, na němž tyto AIF působí. 
Tato omezení by měla zohlednit mimo jiné 
druhy AIF, jejich strategie a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu. Komise 
rovněž blíže určí míru shromažďování 
informací předávaných v souladu s 
odstavcem 2.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla stanovit absolutní maximální míru pákového efektu.  Překročení těchto 
limitů je přijatelné v případě, kdy si to vyžaduje obchodní model AIF a dodatečná rizika jsou 
považována za přípustná. 

Pozměňovací návrh 1255
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise po zohlednění 
názorů rady ESRB přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c, jimiž se stanoví omezení 
míry, ve které AIF a správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie, jejich velikost a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu, přičemž 
maximální míra pákového efektu 
nepřekročí pětinásobek čistého vlastního 
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kapitálu.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znamená, že čím je AIF větší, tím by měla být omezení míry 
pákového efektu přísnější. Omezení pákového efektu na velikost vlastního kapitálu má zásadní 
význam pro to, aby se zamezilo systémovým rizikům. 

Pozměňovací návrh 1256
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise po zohlednění 
názorů rady ESRB přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
49a, 49b a 49c, jimiž se stanoví omezení 
míry, ve které AIF a správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie, jejich velikost a zdroje jimi 
využívaného pákového efektu, přičemž 
maximální míra pákového efektu 
nepřekročí pětinásobek čistého vlastního 
kapitálu.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znamená, že čím je AIF větší, tím by měla být omezení míry 
pákového efektu přísnější. Omezení pákového efektu na velikost vlastního kapitálu má zásadní 
význam pro to, aby se zamezilo systémovým rizikům. 
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Pozměňovací návrh 1257
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise po konzultaci 
s orgánem ESMA přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b a 
49c, jimiž se stanoví omezení míry, ve 
které správci AIF mohou využívat pákový 
efekt. Tato omezení by měla zohlednit 
mimo jiné druhy AIF, jejich strategie a 
zdroje jimi využívaného pákového efektu.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí opatření či akty, které je na základě Lisabonské smlouvy nahrazují, by měly vzít v 
potaz odborné znalosti orgánu ESMA.

Pozměňovací návrh 1258
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme
prováděcí opatření, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému může Komise přijmout
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s články 49a, 49b a 49c, jimiž se stanoví 
omezení míry, ve které správci AIF mohou 
využívat pákový efekt. Tato omezení by 
měla zohlednit mimo jiné druhy AIF, jejich 
strategie a zdroje jimi využívaného 
pákového efektu.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1259
Enikő Győri

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise může dle svého uvážení 
stanovit limity celkového systémového 
rizika vyplývajícího z činnosti AIF, který 
využívá vysokou míru pákového efektu, a 
to na základě doporučení rady ESRB.  
Ukazatel celkového systémového rizika by 
měl být stanoven pomocí vzorce a 
průběžně sledován.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude práh pro akumulované systémové riziko stanoven pomocí vzorce a ne na základě 
libovolného rozhodnutí, usnadní to sledování vývoje celkového systémového rizika a umožní 
to včas rozeznat akumulaci jednotlivých rizik souvisejících se strategiemi vysoké míry využití 
pákového efektu ze strany správců AIF.

Pozměňovací návrh 1260
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány posoudí rizika, která 
by mohla vzniknout využíváním pákového 
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efektu správcem AIF s ohledem na AIF, 
které spravuje, a v případě, že je to v 
zájmu stability a integrity finančního 
systému považováno za nezbytné, stanoví 
příslušné orgány domovského členského 
státu omezení míry, ve které správce AIF 
může využívat pákový efekt. Příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF v souladu s článkem 46 
náležitě informují příslušné orgány 
domovského členského státu AIF, orgán 
ESMA a radu ESRB o opatřeních 
přijatých v tomto ohledu. 

Or. en

Odůvodnění

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Pozměňovací návrh 1261
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány posoudí systémová 
rizika, která by mohla vzniknout 
využíváním pákového efektu správcem 
AIF s ohledem na AIF, které spravuje, a v 
případě, že je to v zájmu stability a 
integrity finančního systému považováno 
za nezbytné, stanoví příslušné orgány 
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domovského členského státu omezení 
míry, ve které správce AIF může využívat 
pákový efekt s ohledem na AIF, které 
spravuje. Příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF náležitě 
informují výbor CESR a příslušné orgány 
domovského členského státu AIF o 
opatřeních přijatých v tomto ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1262
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány posoudí systémová 
rizika, která by mohla vzniknout 
využíváním pákového efektu správcem 
AIF s ohledem na AIF, které spravuje, a v 
případě, že je to v zájmu stability a 
integrity finančního systému považováno 
za nezbytné, stanoví příslušné orgány 
domovského členského státu omezení 
míry, ve které správce AIF může využívat 
pákový efekt s ohledem na AIF, které 
spravuje. Příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF náležitě 
informují výbor CESR a příslušné orgány 
domovského členského státu AIF o 
opatřeních přijatých v tomto ohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1263
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušné orgány posoudí systémová 
rizika, která by mohla vzniknout 
využíváním pákového efektu správcem 
AIF s ohledem na AIF, které spravuje, a v 
případě, že je to v zájmu stability a 
integrity finančního systému považováno 
za nezbytné, stanoví příslušné orgány 
domovského členského státu omezení 
míry, ve které správce AIF může využívat 
pákový efekt s ohledem na AIF, které 
spravuje. Příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF náležitě 
informují výbor CESR a příslušné orgány 
domovského členského státu AIF o 
opatřeních přijatých v tomto ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1264
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví zásady objasňující 
okolnosti, za kterých příslušné orgány 
uplatňují ustanovení odstavce 3a, přičemž 
se zohledňují rozdílné strategie AIF, 
různé tržní podmínky, v jejichž rámci AIF 
působí, a možné procyklické dopady 
vyplývající z uplatňování těchto 
ustanovení. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 1265
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise přijme v souladu s články 49a,
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví zásady objasňující 
okolnosti, za kterých by příslušné orgány 
měly uplatňovat ustanovení odstavce 3a, 
přičemž se zohledňují rozdílné strategie 
AIF, různé tržní podmínky, v jejichž 
rámci AIF působí, a možné procyklické 
dopady vyplývající z uplatňování těchto 
ustanovení. 

Or. en

Odůvodnění

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.
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Pozměňovací návrh 1266
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví zásady objasňující 
okolnosti, za kterých by příslušné orgány 
měly uplatňovat ustanovení odstavce 3a, 
přičemž se zohledňují rozdílné strategie 
AIF, různé tržní podmínky, v jejichž 
rámci AIF působí, a možné procyklické 
dopady vyplývající z uplatňování těchto 
ustanovení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1267
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví zásady objasňující 
okolnosti, za kterých by příslušné orgány 
měly uplatňovat ustanovení odstavce 3a, 
přičemž se zohledňují rozdílné strategie 
AIF, různé tržní podmínky, v jejichž 
rámci AIF působí, a možné procyklické 
dopady vyplývající z uplatňování těchto 
ustanovení. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1268
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené působnosti, 
jejichž cílem je objasnit metody pákového 
efektu, jak jsou stanoveny v písmenu l) 
článku 3 a pro účely čl. 21 odst. 4, 
přičemž stanoví, kdy se pákový efekt 
považuje za systematicky a velkou měrou 
používaný a jakým způsobem se počítá.

Or. en

Pozměňovací návrh 1269
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. V zájmu zajištění jednotného 
uplatňování tohoto článku může orgán 
ESMA vypracovat návrh technických 
norem, aby tak určil podmínky 
uplatňování ustanovení článku 3a, 
přičemž zohlední akty v přenesené 
působnosti přijaté Komisí v souladu s 
tímto odstavcem. 
Komise může přijmout návrh technických 
norem uvedených v prvním pododstavci v 
souladu s postupem stanoveným v článku 
7 nařízení .../... [ESMA].

Or. en

Odůvodnění

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
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depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Pozměňovací návrh 1270
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1271
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 

vypouští se
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AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení limitů či omezení maximální míry pákového efektu je nevhodné a nepraktické. Je 
velmi obtížné definovat pákový efekt a jeho uplatňování často závisí na typu třídy 
investovaných aktiv a/nebo na strategii, již uplatní konkrétní AIF.

Pozměňovací návrh 1272
Gay Mitchell

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1273
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovení limitů či omezení maximální míry pákového efektu je nevhodné a nepraktické. Je 
velmi obtížné definovat pákový efekt a jeho uplatňování často závisí na typu třídy 
investovaných aktiv a/nebo na strategii, již uplatní konkrétní AIF.

Pozměňovací návrh 1274
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 

vypouští se
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odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Pozměňovací návrh 1275
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

4. Na základě informací poskytnutých 
podle této směrnice, ať už pravidelně či ad 
hoc, na žádost či jakýmkoli jiným 
způsobem, a pro účely zajištění integrity 
a stability finančních trhů, orgán ESMA:

a) vykonává dohled nad riziky spojenými 
s činností správců AIF s ohledem na AIF, 
která spravují, a tato rizika také 
vyhodnocuje. Pro účely jejich 
vyhodnocení orgán ESMA spolupracuje 
s výborem ESRB a s příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF;
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b) pokud to považuje za nezbytné, může 
dotčeného správce AIF požádat 
o doplňující informace, jež má za 
relevantní, a to jak přímo, tak 
prostřednictvím příslušných orgánů 
domovského členského státu správce AIF; 
c) může z vlastní iniciativy a/nebo 
v případě, že příslušné orgány 
domovského členského státu správce AIF 
nepřijmou vhodná opatření, přijímat 
individuální rozhodnutí, kterými příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF požádá o přijetí nezbytných 
opatření s cílem odstranit jakákoli rizika, 
která mohou ohrozit integritu finančních 
trhů nebo stabilitu finančního systému či 
jeho části; tato opatření zajistí, aby byly 
s ohledem na činnosti jednoho či více 
správců AIF a vzhledem k AIF, jež 
spravují, vzneseny vhodné požadavky
nebo uložena příslušná omezení; tyto 
požadavky či omezení zahrnují limity 
pákového efektu, zejména s ohledem na 
jeho míru či povahu, který může správce 
AIF uplatnit, přičemž se mj. zohlední typ 
AIF, jeho strategie, zdroje zakládající jeho 
pákový efekt a koncentrace jejich investic, 
tržní podmínky, v nichž AIF působí, 
a možné procyklické následky uplatnění 
takových limitů;  takové požadavky či 
omezení také zahrnují změny investiční 
politiky AIF, vzhledem ke kterým orgán 
ESMA informuje výbor ESRB 
o individuálních rozhodnutích, jež přijal; 
pokud příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF nesplní 
požadavky takového individuálního 
rozhodnutí orgánu ESMA ve lhůtě, kterou 
toto rozhodnutí stanoví, může orgán 
ESMA přijmout individuální rozhodnutí 
určené příslušnému správci či příslušným 
správcům AIF, které jim uloží povinnost 
přijmout nezbytné kroky (včetně ukončení 
jakéhokoli jednání) s cílem splnit 
požadavky daného individuálního 
rozhodnutí ESMA; individuální 
rozhodnutí orgánu ESMA, která jsou 
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přímo určena správcům AIF, jsou 
nadřazena veškerým předchozím 
rozhodnutím příslušných orgánů 
domovského členského státu správce AIF 
týkajícím se identické otázky; veškeré 
kroky, jež podniknou příslušné orgány 
domovského členského státu správce AIF 
s ohledem na skutečnosti, které jsou 
předmětem individuálního rozhodnutí 
orgánu ESMA, ať už jsou určena 
příslušným orgánům domovského 
členského státu správce AIF, či 
samotnému správci AIF, musí být 
s takovým individuálním rozhodnutím 
vždy v souladu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1276
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 

4. Za mimořádných okolností, a považuje-
li to výbor ESRB za nezbytné v zájmu 
zajištění stability a integrity finančního 
systému, mohou příslušné orgány 
domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovského členského státu v souladu 
s pokyny orgánu ESMA a doporučeními 
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odstavce 3. výboru ESRB jsou dočasné povahy a měla 
by být v souladu s ustanoveními, které 
Komise přijme podle odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Výbor ESRB by měl být pověřen odhalováním výjimečných okolností, které vytvářejí riziko 
pro stabilitu a integritu finančního systému. Opatření přijatá příslušnými orgány domovského 
členského státu s cílem zmírnit toto riziko by měla být v souladu s pokyny orgánu ESMA 
a doporučeními výboru ESRB s cílem zajistit rovné podmínky a jednotné uplatňování této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému či ochránění 
dlouhodobého udržitelného růstu 
hospodářství, mohou příslušné orgány 
domovského členského státu či Komise 
uložit dodatečná omezení míry, ve které 
správci AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

O uložení dočasných omezení míry, ve které lze využít pákový efekt, by měly rozhodovat 
příslušný orgán domovského členského státu či Komise. 
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Pozměňovací návrh 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme 
podle odstavce 3.

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu 
správce AIF uložit dodatečná omezení 
míry, ve které správci AIF mohou využívat 
pákový efekt. O veškerých takových 
rozhodnutích jsou informovány domovský 
členský stát AIF, orgán ESMA, výbor 
ESRB a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které AIF 
mohou využívat pákový efekt. Opatření 
přijatá příslušnými orgány domovských 
členských států jsou dočasné povahy. 
Příslušné orgány domovského členského 
státu informují o takovém omezení orgán 
ESMA.

Or. en
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Odůvodnění

Orgán ESMA musí být informován, aby byla opatření, která jsou přijímána na úrovni 
Společenství, konzistentní.

Pozměňovací návrh 1280
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF a AIF mohou využívat pákový efekt. 
Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

 Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na AIF.

Pozměňovací návrh 1281
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF mohou využívat pákový efekt. 

4. Za mimořádných okolností, a je-li to 
v zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému, mohou příslušné 
orgány domovského členského státu uložit 
dodatečná omezení míry, ve které správci 
AIF a AIF mohou využívat pákový efekt. 
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Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

Opatření přijatá příslušnými orgány 
domovských členských států jsou dočasné 
povahy a měla by být v souladu 
s ustanoveními, které Komise přijme podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

 Články 19 až 30 této směrnice by se měly vztahovat rovněž na AIF.

Pozměňovací návrh 1282
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme měřítka oceňování 
a srovnávání dlouhodobé finanční 
solventnosti cílových společností, které
jsou předmětem účelového odkupu akcií 
využívajícího pákový efekt (LBO) ze 
strany AIF. Tato měřítka zahrnují 
kombinaci čtyř ukazatelů:
a) pokrytí splácení pohledávek („debt 
service cover“, tj. poměr přísunu 
finančních prostředků vůči celkové výši 
splátek pohledávek);
b) celkový pákový efekt „dynamický 
poměr 1“ (poměr konsolidovaného zisku 
před odečtením úroků, daní, odpisů 
a amortizace (EBITDA) vůči čistým 
úrokům z peněžních prostředků);
c) „dynamický poměr 2“ (poměr čistého 
dluhu vůči volným peněžním
prostředkům) a
d) poměr akcií vůči celkovému kapitálu.
Cílové společnosti musí splňovat tato 
všechna čtyři měřítka a provádět 
pravidelné testy solventnosti. Dividendy 
jsou vypláceny pouze jednou ročně 
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a jejich výše nepřekročí výnosy. V případě 
záporné solventnosti se dividendy 
nevyplácejí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se týká nejhorších případů účelového odkupu akcií využívajícího pákový efekt 
(LBO) kótovaných a nekótovaných společností ze strany soukromého kapitálového fondu. 
Kombinace těchto čtyř ukazatelů má za účel ochránit kapitál cílových společností (především 
malých a středních podniků) od zatížení neudržitelným zadlužením a nezákonného rozprodeje 
aktiv. Testy solventnosti v kombinaci s omezením vyplácení dividend jsou nezbytné, má-li být 
zachována solventnost společností, které jsou předmětem LBO ze strany AIF, zejména 
s ohledem na mezinárodní účetní standardy.

Pozměňovací návrh 1283
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme měřítka oceňování 
a srovnávání dlouhodobé finanční 
solventnosti cílových společností, které 
jsou předmětem účelového odkupu akcií 
využívajícího pákový efekt (LBO) ze 
strany AIF. Tato měřítka zahrnují 
kombinaci čtyř ukazatelů:
a) pokrytí splácení pohledávek („debt 
service cover“, tj. poměr přísunu 
finančních prostředků vůči celkové výši 
splátek pohledávek);
b) celkový pákový efekt „dynamický 
poměr 1“ (poměr konsolidovaného zisku 
před odečtením úroků, daní, odpisů 
a amortizace (EBITDA) vůči čistým 
úrokům z peněžních prostředků);
c) „dynamický poměr  2“ (poměr čistého 
dluhu vůči volným peněžním 
prostředkům)
d) poměr akcií vůči celkovému kapitálu.
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Cílové společnosti musí splňovat tato 
všechna čtyři měřítka a provádět 
pravidelné testy solventnosti. Dividendy 
jsou vypláceny pouze jednou ročně 
a jejich výše nepřekročí výnosy. V případě 
záporné solventnosti se dividendy 
nevyplácejí.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se týká nejhorších případů účelového odkupu akcií využívajícího pákový efekt 
(LBO) kótovaných a nekótovaných společností ze strany soukromého kapitálového fondu. 
Kombinace těchto čtyř ukazatelů má za účel ochránit kapitál cílových společností (především 
malých a středních podniků) od zatížení neudržitelným zadlužením a nezákonného rozprodeje 
aktiv. Testy solventnosti v kombinaci s omezením vyplácení dividend jsou nezbytné, má-li být 
zachována solventnost společností, které jsou předmětem LBO ze strany AIF, zejména 
s ohledem na mezinárodní účetní standardy.

Pozměňovací návrh 1284
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Kapitola V – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POVINNOSTI SPRÁVCŮ AIF 
S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM VE 
SPOLEČNOSTECH

POVINNOSTI AIF S VLIVEM VE 
SPOLEČNOSTECH

Or. en

Odůvodnění

Tyto povinnosti se týkají AIF, nikoli jejich správců.
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Pozměňovací návrh 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Kapitola V – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POVINNOSTI SPRÁVCŮ AIF 
S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM VE 
SPOLEČNOSTECH

POVINNOSTI SPRÁVCŮ AIF 
S VÝZNAMNÝM PODÍLEM ČI
ROZHODUJÍCÍM VLIVEM VE 
SPOLEČNOSTECH

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 vypouští se
Oblast působnosti
1. Tento oddíl se vztahuje na:
a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;
b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.
2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
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43 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a 
zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů subjektů 
řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. Veškeré 
povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 vypouští se
Oblast působnosti
1. Tento oddíl se vztahuje na:
a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;
b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.
2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a 
zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů subjektů 
řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. Veškeré 
povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1288
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 26 – název a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti Obezřetnostní dohled nad účelovým 
odkupem akcií využívajícím pákový efekt 
(LBO) s ohledem na nekótované 
společnosti

1. Tento oddíl se vztahuje na: 1. Členské státy zajistí, aby správce AIF 
spravující jeden nebo více AIF, které 
jednotlivě nebo v souhrnu nabudou 
rozhodujícího vlivu nad nekótovanou 
společností, poskytl informace o výši 
přímého i nepřímého zadlužení cílové 
společnosti před a po jejím převzetí.

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;
b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se neuplatňují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést k vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1289
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se vztahuje na: 1. Tento oddíl se vztahuje na AIF, které
jednotlivě nebo společně s dalším či 
dalšími AIF nabudou značného nebo 
rozhodujícího vlivu – ve smyslu definice 
mezinárodních standardů pro účetní 
výkaznictví (IFRS) – v subjektu emitenta 
či v nekótované společnosti s domicilem 
v Unii.

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;
b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky by měly být přiměřené vlivu AIF na danou společnost.
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Pozměňovací návrh 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované společnosti, 
s domicilem ve Společenství;

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou 10 %, 20 %, 30 % a 50 % či více 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti, s domicilem 
v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Pozměňovací návrh 1291
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované společnosti, 
s domicilem ve Společenství;

a) AIF, který jednotlivě nebo společně 
s dalším či dalšími AIF nabude nejméně 
25 % hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti, s domicilem 
v Unii, a správce AIF, který spravuje 
jeden nebo více takových AIF;

Or. en



AM\807997CS.doc 73/166 PE439.134v01-00

CS

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 1292
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované společnosti, 
s domicilem ve Společenství;

a) AIF, který jednotlivě nebo společně 
s dalším či dalšími AIF nabude nejméně 
25 % hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti, s domicilem 
v Unii, a správce AIF, který spravuje 
jeden nebo více takových AIF;

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 1293
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se vztahuje na: 1. Tento oddíl se vztahuje na:
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a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou rozhodující vliv v nekótované 
společnosti;

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti.

Pro účely tohoto oddílu se rozhodujícím 
vlivem rozumí více než 50 % hlasovacích 
práv v nekótované společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se vztahuje na: 1. Tento oddíl se vztahuje na:
a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou nejméně 30 % hlasovacích práv 
emitenta, případně nekótované 
společnosti, s domicilem ve Společenství;

a) správce AIF spravující jeden nebo více 
AIF, které jednotlivě nebo v souhrnu 
nabudou rozhodujícího vlivu v nekótované 
společnosti, s domicilem v Unii;

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 %
hlasovacích práv emitenta, případně
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt rozhodujícího vlivu,
v nekótované společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností. Otázka „rozhodujícího vlivu“ by měla být sladěna s právem 
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obchodních společností. 

Pozměňovací návrh 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří společně s jedním 
nebo více jinými správci AIF usilují 
o získání či výkon hlasovacích práv v AIF 
spravovaných těmito správci AIF 
v případě, že takový správce AIF spravuje 
jeden nebo více AIF, které jednotlivě nebo 
v souhrnu nabudou 10 %, 20 %, 30 %
a 50 % či více hlasovacích práv emitenta, 
případně nekótované společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Soukromé kapitálové fondy dosud zveřejňovaly jen velmi málo informací, přičemž se navíc 
jednalo o převážně neověřitelné informace poskytované nekonzistentním způsobem. Vzhledem 
k tomu, že tento typ vlastnictví vede k podstatným změnám ve způsobu řízení společností, je 
zásadní disponovat úplným a konzistentním obrázkem společností podrobených operacím 
LBO. Tyto informace jsou důležité pro investory, orgány dohledu, zaměstnance a celou 
veřejnost. Neměly by existovat žádné výjimky z požadavků na poskytování informací, a to ani 
na základě velikosti fondu či spravované společnosti. 

Pozměňovací návrh 1296
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 25 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 1297
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

b) správce AIF, kteří uzavřeli dohodu 
s jedním nebo více jinými správci AIF, jež 
by umožnila AIF spravovaným těmito 
správci AIF nabýt nejméně 25 % 
hlasovacích práv emitenta, případně 
nekótované společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.
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Pozměňovací návrh 1298
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nekótované společnosti kontrolované 
správci AIF dodržují příslušné unijní 
a vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
práva obchodních společností týkající se 
zveřejňování.

Or. en

Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na které se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
zveřejňování by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy soukromého 
vlastnictví prostřednictvím směrnic EU regulujících obchodní společnosti.

Pozměňovací návrh 1299
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do dne ...*, Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
založenou na přezkumu příslušných 
právních předpisů společností 
i příslušných směrnic vztahujících se na 
odvětví finančních služeb, a případně 
navrhne nezbytné změny této směrnice 
v podobě legislativního návrhu. Ve svém 
hodnocení Komise zohlední cíle zvýšené 
transparentnosti, spravedlivé hospodářské 
soutěže a zachovávání rovných podmínek 
pro všechny společnosti bez ohledu na 
povahu vlastnictví. Zohlední také 
konkurenceschopnost EU s ohledem na 
financování inovací. 
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* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum: den 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na které se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
zveřejňování by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy soukromého 
vlastnictví prostřednictvím směrnic EU regulujících obchodní společnosti.

Pozměňovací návrh 1300
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.
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Pozměňovací návrh 1301
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1303
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Práh pro regulaci soukromých investičních fondů by proto měl být snížen na 
úroveň kolaterální kontroly. 25 % hlasovacích práv lze považovat za prahovou hodnotu pro 
určení dominantního vlivu. V mnoha členských státech se soukromé investiční fondy 
specificky zaměřují na MSP, které pro své podnikání potřebují značnou pracovní sílu a které 
by neodpovídaly prahové hodnotě uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 1304
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

2. Pro účely odstavce 1 informuje správce 
AIF před akvizicí nekótované společnosti 
příslušné orgány daného členského státu, 
pokud by zvažovaná akvizice mohla přímo 
či nepřímo vést ke zvýšení zadlužení 
společnosti nad úroveň násobku ocenění 
společnosti.  V takovém případě provedou 
příslušné obezřetnostní orgány 
obezřetnostní kontrolu potenciálních 
dopadů této konkrétní akvizice s ohledem 
na s ní spojená systémová rizika.
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Or. en

Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se neuplatňují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést k vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1305
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud dotyčná
nekótovaná společnost zaměstnává méně 
než 50 osob.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek by měl být přiměřený velikosti společností. Vyjmout všechny MSP by nicméně 
vyňalo z oblasti působnosti směrnice většinu akvizic učiněných prostřednictvím odkupu akcií.
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Pozměňovací návrh 1306
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů 
EUR a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 
43 milionů EUR.

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčnou nekótovanou společností je 
účelová společnost nebo malý a střední 
podnik.

Pro účely tohoto oddíle se 
a) účelovými společnostmi rozumí 
společnosti, které mají v souladu se svými 
stanovami a s platnými vnitrostátními 
předpisy právo získávat, vlastnit 
a prodávat pouze aktiva či podíly v jiných 
účelových společnostech, které v souladu 
s pravidly nebo zakládacími dokumenty 
AIF a s vnitrostátními předpisy mohou být 
získány, vlastněny či prodávány přímo pro 
AIF nebo přímo AIF;
b) malými a středními podniky rozumí 
společnosti, které v souladu se svou 
poslední ročních nebo konsolidovanou 
účetní závěrkou splňují nejméně dvě 
z následujících kritérií: 
(i) průměrný počet zaměstnanců v Unii 
v průběhu účetního období byl nižší než 
250 osob; 
(ii) celková bilanční suma nepřesahuje 
43 milionů EUR; 
(iii) roční čistý obrat nepřesahuje 50 
milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Nerozlišené začlenění všech fondů s rozhodujícím vlivem nad společnostmi znamená, že 
otevřené nemovitostní investiční fondy (OEREF), které vlastní majetek prostřednictvím 
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účelových společností jsou klasifikovány jako AIF s rozhodujícím vlivem. Tato skutečnost by 
narušovala běžnou praxi těchto OEREF, která je zásadní pro přístup na některé trhy 
s nemovitostmi. Začlenění OEREF se tedy jeví jako neopodstatněné a rozhodující vliv nad 
účelovou společností nemůže být pro takové začlenění kritériem.

Pozměňovací návrh 1307
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčným emitentem nebo nekótovanou 
společností je malý a střední podnik 
zaměstnávající méně než 250 osob, 
s ročním obratem nejvýše 50 milionů EUR 
a/nebo roční bilanční sumou nejvýše 43 
milionů EUR.

2. Tento oddíl se nepoužije, pokud 
dotyčnou nekótovanou společností je malý 
a střední podnik, který buď zaměstnává
méně než 250 osob, nebo má roční obrat 
nejvýše 50 milionů EUR a/nebo roční 
bilanční sumu nejvýše 43 milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 49a, 49b 
a 49c s cílem definovat pojmy nekótovaná 
společnost, získání rozhodujícího podílu, 
násobek (včetně způsobu určení jeho 
základu) a oceňování a vymezit 
obezřetnostní pravidla, která se v těchto 
otázkách uplatní.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
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dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a 
zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů subjektů 
řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. Veškeré 
povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1309
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Články 28 až 30 se nevztahují na 
průmyslové holdingové společnosti, 
s jejichž akciemi se obchoduje na 
regulovaném trhu EU, pokud jsou tyto 
společnosti akcionáři svých dceřiných 
společností nebo přidružených společností 
za účelem provádění průmyslové 
obchodní strategie, a není-li hlavním 
účelem zřízení těchto holdingových 
společnosti tvorba zisku pro jejich 
investory prostřednictvím prodeje během 
plánovaného časového rámce.

Or. en

Odůvodnění

Na kótované průmyslové holdingové společnosti se již vztahují stávající směrnice o prospektu 
a transparentnosti, vnitrostátní předpisy v oblasti práva obchodních společností, pravidla pro 
kótování a další vnitrostátní právní předpisy. Je tak zajištěna dostatečná transparentnost ve 
vztahu k investorům, regulačním orgánům a společnosti obecně. Ustanovení článků 28 až 30 
jsou pro tento typ společností irelevantní či nevhodná.
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Pozměňovací návrh 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti 
1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.
Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.
2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:
a) výslednou situaci, pokud jde 
o hlasovací práva;
b) podmínky, za jakých byla 30% prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;
c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Any disclosure obligations should be 
applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Pozměňovací návrh 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti 
1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.
Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.
2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:
a) výslednou situaci, pokud jde 
o hlasovací práva;
b) podmínky, za jakých byla 30% prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;
c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a 
zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů subjektů 
řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. Veškeré 
povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
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základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1312
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti 
1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.
Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.
2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:
a) výslednou situaci, pokud jde 
o hlasovací práva;
b) podmínky, za jakých byla 30% prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;
c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na něž se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
zveřejňování by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy soukromého 
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vlastnictví prostřednictvím směrnic EU regulujících obchodní společnosti.

Pozměňovací návrh 1313
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu 
v nekótované společnosti 
1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.
Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.
2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:
a) výslednou situaci, pokud jde 
o hlasovací práva;
b) podmínky, za jakých byla 30% prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;
c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
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rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se neuplatňují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést k vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení nabytí rozhodujícího vlivu
v nekótované společnosti 

Oznámení nabytí významného podílu
v nekótované společnosti či subjektu 
emitenta

Or. en

Pozměňovací návrh 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům
informace stanovené v odstavci 2.

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který sám či společně s jiným správcem 
AIF nabude prostřednictvím jednoho či 
více AIF, jež spravuje, 10 %, 20 %, 30 %
či 50 % hlasovacích práv v subjektu 
emitenta či v nekótované společnosti, 
oznámil tomuto emitentovi, resp. této 
nekótované společnosti, zástupcům jeho či 
jejích zaměstnanců, případně samotným 
zaměstnancům, nemají-li takové zástupce, 
příslušnému orgánu správce AIF 
a příslušnému orgánu členského státu, 
v němž je usazen tento emitent, resp. tato 
nekótovaná společnost, informace 
stanovené v odstavci 2. 

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF nabyl 
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možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

prostřednictvím jednoho či více AIF, jež 
spravuje, 10 %, 20 %, 30 % či 50 % 
hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1316
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

1. Členské státy zajistí, aby AIF, který 
nabyl značného nebo rozhodujícího vlivu 
– ve smyslu definice mezinárodních 
standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) –
v nekótované společnosti, oznámil této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům informace stanovené 
v odstavci 2.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy AIF dosáhl možnosti 
vykonávat značný nebo rozhodující vliv.

Po tomto prvním oznámení dále AIF 
oznámí každé zvýšení množství 
hlasovacích práv o více než pět 
procentních bodů nebo v případě, že AIF 
získá rozhodující vliv – ve smyslu definice 
mezinárodních standardů pro účetní 
výkaznictví (IFRS) – v nekótované 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

AIF neprodleně oznámí skutečnost, že nabyl značného vlivu v nekótované společnosti.
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Pozměňovací návrh 1317
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

1. Členské státy budou požadovat, aby 
správce AIF, který dosáhl možnosti 
vykonávat nejméně 30 % hlasovacích práv 
v nekótované společnosti, poskytl této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům, jejichž identita a adresy jsou 
správci AIF známy nebo mohou být 
poskytnuty nekótovanou společností nebo 
se nalézají v rejstříku, do nějž má správce 
AIF přístup nebo do nějž tento přístup 
může získat, informace uvedené
v odstavci 2.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Tyto informace jsou zpřístupněny co 
nejdříve, avšak nejpozději do deseti
pracovních dnů počínaje dnem, kdy 
správce AIF dosáhl schopnosti vykonávat 
kontrolu.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.
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Pozměňovací návrh 1318
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

1. Členské státy zajistí, aby AIF či správce 
AIF, který dosáhl možnosti vykonávat 
nejméně 25 % hlasovacích práv 
v nekótované společnosti, oznámil této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům informace stanovené 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1319
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

1. Členské státy zajistí, aby AIF či správce 
AIF, který dosáhl možnosti vykonávat 
nejméně 25 % hlasovacích práv 
v nekótované společnosti, oznámil této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům informace stanovené 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1320
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 1. Orgán ESMA zajistí, aby správce AIF, 
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který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

který dosáhl možnosti vykonávat nejméně 
30 % hlasovacích práv v nekótované 
společnosti, oznámil této nekótované 
společnosti a všem ostatním akcionářům 
informace stanovené v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA je konečným dohlížitelem nad správci AIF, a proto by měl dostávat všechny 
zprávy a oznámení.

Pozměňovací návrh 1321
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř pracovních dnů počínaje 
dnem, kdy AIF nebo správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 25 % hlasovacích 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1322
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř pracovních dnů počínaje 
dnem, kdy AIF nebo správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 25 % hlasovacích 
práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1323
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do pěti pracovních dnů počínaje 
dnem, kdy správce AIF dosáhl možnosti 
vykonávat 30 % hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1324
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
možnosti vykonávat 30 % hlasovacích 
práv.

Oznámení je učiněno co nejdříve, avšak 
nejpozději do čtyř obchodních dnů 
počínaje dnem, kdy správce AIF dosáhl 
rozhodujícího vlivu.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA je konečným dohlížitelem nad správci AIF, a proto by měl dostávat všechny 
zprávy a oznámení.
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Pozměňovací návrh 1325
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení požadované podle odstavce 1 
obsahuje tyto informace:

2. Informace požadované podle odstavce 1 
obsahují údaje, které musí být 
zpřístupněny či poskytnuty osobám 
uvedeným v odstavci 1 v souladu 
s platným právem Unie.

a) výslednou situaci, pokud jde 
o hlasovací práva;
b) podmínky, za jakých byla 30 % prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;
c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of Article 27 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Pozměňovací návrh 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za jakých byla 30 % prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 

b) podmínky, za jakých bylo dosaženo 
prahové hodnoty, včetně úplné informace 
o identitě různých správců AIF, AIF, 
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akcionářů; zúčastněných akcionářů a osob, které 
jednají společně s nimi, veškerých 
fyzických či právnických osob způsobilých 
k výkonu hlasovacího práva jejich 
jménem, a případně řetězce podniků, které 
ve skutečnosti drží hlasovací práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za jakých byla 30 % prahová 
hodnota dosažena, včetně informace 
o totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů;

b) podmínky, za jakých bylo dosaženo 
značného nebo rozhodujícího vlivu, 
včetně informace o totožnosti různých 
zúčastněných akcionářů;

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) úmysly správce AIF s ohledem na 
další získávání hlasovacích práv, úmysl 
získat rozhodující vliv, rozsah pákového 
efektu využitého pro financování akvizice 
a plánovaný investiční horizont akvizice. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že dojde k věcné změně 
oznámených informací, oznámí správce 
AIF aktualizovanou informaci v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Kapitálová přiměřenost cílových 

společností
Aby se předešlo možnému nezákonnému 
rozprodeji aktiv, čistá aktiva cílové 
společnosti, kterou kontroluje AIF, by 
měla být v souladu s ustanoveními režimu 
kapitálové přiměřenosti druhé směrnice 
v oblasti práva obchodních společností. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. a) druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření a ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b) a čl. 1 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES ze dne 6. září 2006, kterou se mění směrnice 
Rady 77/91/EHS, pokud jde o akciové společnosti, by mohla pomoci předejít praxi, kdy jsou 
aktiva nezákonným způsobem rozprodána za účelem splacení akvizičního dluhu, a současně 
poskytnout dostatečný prostor pro legitimní strategickou restrukturalizaci.
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Pozměňovací návrh 1331
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Článek 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27b
Povinnosti týkající se investování do 
cílových společností 
Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy a s cílem zabránit možnému 
nezákonnému rozprodeji aktiv cílových 
společností, do nichž investují správci AIF 
řídící AIF, zajistí každý správce AIF 
dodržení tříletého období, během něhož 
s investicemi AIF v cílové společnosti 
nelze nakládat.

Or. en

Odůvodnění

Uzavřené fondy, které získají rozhodující vliv v cílové společnosti, musí svou investici zmrazit 
na dobu tří let, aby se zabránilo jakémukoli nezákonnému rozprodeji aktiv v dané společnosti.

Pozměňovací návrh 1332
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 27 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27c
Omezení využití pákového efektu 
v případě nabytí rozhodujícího vlivu
Pákový efekt, který může využít AIF, jenž 
získal rozhodující vliv v nekótované 
společnosti, je omezen na poměr 
finančního dluhu, který byl využit pro tuto 
akvizici, vůči zisku před odečtením úroků, 
daní, odpisů a amortizace. 
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Tento poměr není v okamžiku nabytí 
rozhodujícího vlivu vyšší než 4:1.
Výše dluhu uplatňovaná pro tento výpočet 
zahrnuje úplný dluh využitý AIF k získání 
rozhodujícího vlivu, ať tento dluh vázne 
na nabyté společnosti, či na AIF.
Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
které podrobněji stanoví metodu pro 
výpočet tohoto poměru.

Or. en

Odůvodnění

Přílišný pákový efekt by neměl být pro odkup společností využíván, neboť škodí jejich 
politikám rozvoje a investování.

Pozměňovací návrh 1333
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 27 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27d
Omezení podkapitalizace pro AIF 
investující v nekótovaných společnostech
AIF, které získaly rozhodující vliv 
v nekótovaných společnostech 
prostřednictvím pákového efektu, nesmějí 
použít rezervní fond ze zisku, který byl 
danou společností vytvořen před akvizicí, 
ke splacení dluhu, z něhož byla akvizice 
financována. 
Společnosti, které byly nabyty AIF za 
použití pákového efektu nebudou v první 
dvou letech následujících po jejich 
akvizici vyplácet dividendy, které by vedly 
ke snížení rezervního fondu ze zisku pod 
úroveň, na níž se nacházel v okamžiku 
akvizice.
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Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
které podrobněji stanoví metodu pro 
výpočet tohoto omezení vyplácených 
dividend.

Or. en

Odůvodnění

Zdroje společnosti by neměly být využívány ke splacení dluhu, z něhož byla akvizice 
financována.
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Pozměňovací návrh 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v subjektu emitenta 
nebo v nekótované společnosti
1. Kromě ustanovení článku 27 
členské státy zajistí, aby správce AIF, který 
nabude nejméně 30 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně
samotným zaměstnancům, nemají-li 
takové zástupce, informace stanovené ve 
druhém a třetím pododstavci.
Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:
a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí;
b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;
c) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.
Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

d) totožnost správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 30% 
prahové hodnoty;

vypouští se
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e) plán rozvoje nekótované 
společnosti;
f) politiku předcházení 
a řízení střetů zájmů, především 
mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;
g) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta nebo 
nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví:

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;
b) způsob sdělení těchto 
informací.

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

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců 
a zúčastněných stran v daném podniku mají obdobnou platnost v případě činností všech typů 
subjektů řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. 
Veškeré povinnosti v oblasti zveřejňování by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.
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Pozměňovací návrh 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v subjektu emitenta 
nebo v nekótované společnosti
1. Kromě ustanovení článku 27 
členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který nabude nejméně 30 % hlasovacích 
práv v subjektu emitenta nebo 
v nekótované společnosti, zpřístupnil 
emitentovi, nekótované společnosti, jejich 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců, 
případně samotným zaměstnancům, 
nemají-li takové zástupce, informace 
stanovené ve druhém a třetím 
pododstavci.
Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:
a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí;
b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;
c) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.
Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

d) totožnost správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 30% 

vypouští se
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prahové hodnoty;
e) plán rozvoje nekótované 
společnosti;
f) politiku předcházení 
a řízení střetů zájmů, především 
mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;
g) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta nebo 
nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví:

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;
b) způsob sdělení těchto 
informací.

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

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a 
zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů subjektů 
řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. Veškeré 
povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem uplatňovat na 
základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by znevýhodňovat 
správce AIF a společnosti, do nichž investují.
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Pozměňovací návrh 1336
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v subjektu emitenta 
nebo v nekótované společnosti
1. Kromě ustanovení článku 27 
členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který nabude nejméně 30 % hlasovacích 
práv v subjektu emitenta nebo 
v nekótované společnosti, zpřístupnil 
emitentovi, nekótované společnosti, jejich 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců, 
případně samotným zaměstnancům, 
nemají-li takové zástupce, informace 
stanovené ve druhém a třetím 
pododstavci.
Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:
a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí;
b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;
c) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.
Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

d) totožnost správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 30% 

vypouští se
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prahové hodnoty;
e) plán rozvoje nekótované 
společnosti;
f) politiku předcházení 
a řízení střetů zájmů, především 
mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;
g) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta nebo 
nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

2. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví:

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;
b) způsob sdělení těchto 
informací.

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

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se neuplatňují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést k vzniku systémového rizika.
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Pozměňovací návrh 1337
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v subjektu emitenta 
nebo v nekótované společnosti
1. Kromě ustanovení článku 27 
členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který nabude nejméně 30 % hlasovacích 
práv v subjektu emitenta nebo 
v nekótované společnosti, zpřístupnil 
emitentovi, nekótované společnosti, jejich 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců, 
případně samotným zaměstnancům, 
nemají-li takové zástupce, informace 
stanovené ve druhém a třetím 
pododstavci.
Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:
a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí;
b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;
c) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.
Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

d) totožnost správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 30% 

vypouští se
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prahové hodnoty;
e) plán rozvoje nekótované 
společnosti;
f) politiku předcházení 
a řízení střetů zájmů, především 
mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;
g) politiku vnější a vnitřní 
komunikace emitenta nebo 
nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

2. Komise přijme prováděcí opatření,    
jimiž se stanoví:

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;
b) způsob sdělení těchto 
informací.

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

Or. en

Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na něž se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
zveřejňování by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy soukromého 
vlastnictví prostřednictvím směrnic EU regulujících obchodní společnosti.

Pozměňovací návrh 1338
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v subjektu emitenta

Informační povinnost v případě nabytí 
rozhodujícího vlivu v nekótované 
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nebo v nekótované společnosti společnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který nabude 
nejméně 30 % hlasovacích práv v subjektu 
emitenta nebo v nekótované společnosti, 
zpřístupnil emitentovi, nekótované 
společnosti, jejich akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, případně samotným 
zaměstnancům, nemají-li takové zástupce, 
informace stanovené ve druhém a třetím
pododstavci.

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který sám 
nebo společně s jiným správcem AIF 
nabude prostřednictvím jednoho či více 
AIF, jež spravuje, nejméně 30 % 
hlasovacích práv v subjektu emitenta nebo 
v nekótované společnosti, nebo jiným 
způsobem disponuje rozhodujícím vlivem 
v takovém AIF, oznámil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, příslušnému orgánu správce 
AIF a příslušnému orgánu členského 
státu, v němž je usazen tento emitent, 
resp. tato nekótovaná společnost, 
informace stanovené ve druhém 
pododstavci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1340
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který 
nabude nejméně 30 % hlasovacích práv 

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který získá
rozhodující vliv nad nekótovanou 
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v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi,
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li 
takové zástupce, informace stanovené ve 
druhém a třetím pododstavci.

společností, zpřístupnil nekótované 
společnosti, jejím akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců následující informace:

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností. Není vhodné vyžadovat, aby správce AIF, který získal rozhodující 
vliv, poskytoval citlivé obchodní informace.

Pozměňovací návrh 1341
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který 
nabude nejméně 30 % hlasovacích práv
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF nabyvšího
významného či rozhodujícího vlivu 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.
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Pozměňovací návrh 1342
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který nabude 
nejméně 30 % hlasovacích práv v subjektu 
emitenta nebo v nekótované společnosti, 
zpřístupnil emitentovi, nekótované 
společnosti, jejich akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, případně samotným 
zaměstnancům, nemají-li takové zástupce, 
informace stanovené ve druhém a třetím 
pododstavci.

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který nabude 
nejméně 30 % hlasovacích práv 
v nekótované společnosti, co nejdříve 
zpřístupnil nekótované společnosti, jejím
akcionářům a zástupcům zaměstnanců, 
případně samotným zaměstnancům, 
nemají-li takové zástupce, informace 
stanovené ve druhém a třetím pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1343
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který 
nabude nejméně 30 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby AIF či správce AIF, kteří
nabudou nejméně 25 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované
společnosti, zpřístupnili emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Právo zaměstnanců být informování a konzultováni je tudíž zásadní.
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Pozměňovací návrh 1344
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby správce AIF, který 
nabude nejméně 30 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnil emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

1. Kromě ustanovení článku 27 členské 
státy zajistí, aby AIF či správce AIF, kteří
nabudou nejméně 25 % hlasovacích práv 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zpřístupnili emitentovi, 
nekótované společnosti, jejich akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců, případně 
samotným zaměstnancům, nemají-li takové 
zástupce, informace stanovené ve druhém 
a třetím pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Účelový odkup akcií využívající pákový efekt (LBO) má často závažné dopady na společnosti 
a zaměstnance. Právo zaměstnanců být informování a konzultováni je tudíž zásadní.

Pozměňovací návrh 1345
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1346
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí1, povinné oznámení, 
jež stanoví pododstavec 1, obsahuje tyto 
informace: 
1 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s .12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1348
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Pokud jde o emitenta, AIF nebo správce 
AIF zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1349
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o emitenta, správce AIF 
zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Pokud jde o emitenta, AIF nebo správce 
AIF zpřístupní dotyčnému emitentovi, jeho 
akcionářům a zástupcům zaměstnanců 
následující:

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1350
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí1;

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1351
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí1;

Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností.



PE439.134v01-00 116/166 AM\807997CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace uvedené v čl. 6 odst. 3 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí;

a) záměry správců AIF, pokud jde 
o budoucí obchodní činnosti emitenta 
nebo nekótované společnosti, ochrana 
pracovních míst jejich zaměstnanců 
a jejich řízení, včetně všech podstatných 
změn v podmínkách zaměstnání, 
a zejména strategický nebo rozvojový plán 
správců AIF a pravděpodobné následky 
pro zaměstnanost a umístění pracovišť 
společnosti v souvislosti s tímto plánem;

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost vyžaduje, aby v případě výrazné účasti AIF byly důležité informace 
poskytovány všem zúčastněným stranám. Jde tu zejména o strategický plán investora a jeho 
dopad na zaměstnanost a pracoviště společnosti, stejně jako o každý plánovaný prodej aktiv 
(v podnicích postižených účelovým odkupem se tyto prodeje aktiv obvykle provádí za účelem 
splacení úvěru, který získal podnik založený pro účely akvizice cílové společnosti). 

Pozměňovací návrh 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) plánovaný významný prodej aktiv;

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost vyžaduje, aby v případě výrazné účasti AIF byly důležité informace 
poskytovány všem zúčastněným stranám. To zahrnuje každý plánovaný prodej aktiv (v 
podnicích postižených účelovým odkupem se tyto prodeje aktiv obvykle provádí za účelem 
splacení úvěru, který získal podnik založený pro účely akvizice cílové společnosti). 
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Pozměňovací návrh 1354
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 1355
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností.
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Pozměňovací návrh 1356
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi AIF nebo
správcem AIF a emitentem;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1357
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a emitentem;

b) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi AIF nebo
správcem AIF a emitentem;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1358
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta, především ohledně 
zaměstnanců.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se neměla zabývat emitenty, neboť tuto oblast již řádně upravuje právo 
obchodních společností.

Pozměňovací návrh 1360
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta, především ohledně zaměstnanců.

c) pro AIF mající rozhodující vliv, politiku 
vnější a vnitřní komunikace emitenta, 
především ohledně zaměstnanců.
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Or. en

Odůvodnění

Požadavky musí být přiměřené stupni kontroly.

Pozměňovací návrh 1361
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) možné dopady na zaměstnance.

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance.. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1362
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) možné dopady na zaměstnance.

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

vypouští se

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30% prahové hodnoty;
e) plán rozvoje nekótované společnosti;
f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;
g) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta nebo nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnami v čl. 28 odst. 1 pododstavci 1.
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Pozměňovací návrh 1365
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné nekótované 
společnosti, jejím akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců následující:

Pokud jde o nekótované společnosti, AIF 
nebo správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1366
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o nekótované společnosti, 
správce AIF zpřístupní dotyčné nekótované 
společnosti, jejím akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců následující:

Pokud jde o nekótované společnosti, AIF 
nebo správce AIF zpřístupní dotyčné 
nekótované společnosti, jejím akcionářům 
a zástupcům zaměstnanců následující:

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1367
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30 % prahové hodnoty;

d) totožnost AIF nebo správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 25 % prahové 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1368
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30% prahové hodnoty;

d) totožnost AIF nebo správců AIF, kteří 
samostatně nebo na základě dohody 
s jinými správci AIF dosáhli 25% prahové 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1369
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30% prahové hodnoty;

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF nabyli významného nebo 
rozhodujícího vlivu;

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 1370
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli 30% prahové hodnoty;

d) totožnost správců AIF, kteří samostatně 
nebo na základě dohody s jinými správci 
AIF dosáhli rozhodujícího vlivu;

Or. en

Odůvodnění

Otázka „rozhodujícího vlivu“ by měla být sladěna s právem obchodních společností.
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Pozměňovací návrh 1371
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) plán rozvoje nekótované společnosti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zásadní obchodní informace, které narušují konkurenci a vedou k nerovným podmínkám.

Pozměňovací návrh 1372
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) plán rozvoje nekótované společnosti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné vyžadovat, aby správce AIF, který získal rozhodující vliv, poskytoval citlivé 
obchodní informace.

Pozměňovací návrh 1373
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) plán rozvoje nekótované společnosti; e) pro AIF mající rozhodující vliv 
a využívající pákový efekt, plán rozvoje 
nekótované společnosti;
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Or. en

Odůvodnění

Požadavky musí být přiměřené stupni kontroly a využití nebo nevyužití pákového efektu.

Pozměňovací návrh 1374
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;

f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi AIF nebo
správcem AIF a nekótovanou společností;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1375
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi správcem AIF 
a nekótovanou společností;

f) politiku předcházení a řízení střetů 
zájmů, především mezi AIF nebo
správcem AIF a nekótovanou společností;

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1376
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta nebo nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1377
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) politiku vnější a vnitřní komunikace 
emitenta nebo nekótované společnosti, 
především ohledně zaměstnanců. 

g) pro AIF mající rozhodující vliv 
a využívající pákový efekt, politiku vnější 
a vnitřní komunikace emitenta nebo 
nekótované společnosti, především ohledně 
zaměstnanců.  

Or. en

Odůvodnění

Požadavky musí být přiměřené stupni kontroly a využití nebo nevyužití pákového efektu.
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Pozměňovací návrh 1378
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) možné dopady na zaměstnance 
v záležitostech týkajících se strategie 
společnosti a politiky zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1379
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) možné dopady na zaměstnance 
v záležitostech týkajících se strategie 
společnosti a politiky zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Informace zástupců zaměstnanců 
nebo zaměstnanců podle odstavce 1 
podléhají směrnici Rady 2001/23/ES ze 
dne 12. března 2001 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
zachování práv zaměstnanců v případě 
převodů podniků, provozoven nebo částí 
podniků nebo závodů1.
1 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 1381
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví: vypouští se

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;
b) způsob sdělení těchto informací.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1382
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví:

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

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;

b) způsob sdělení těchto informací. b) způsob sdělení těchto informací.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1;

a) podrobný obsah informací 
poskytovaných podle tohoto článku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1384
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud AIF nebo správce AIF dosáhl 
rozhodujícího vlivu, cílová společnost 
informuje v plném rozsahu a v řádné 
lhůtě zástupce svých zaměstnanců, nebo 
samotné zaměstnance nemají-li takové 
zástupce o převzetí, a to na základě 
předložení veškeré relevantní 
dokumentace uvedené v čl. 9 odst. 5 
směrnice 2004/25/ES, pokud a do jaké 
míry je činnost společnosti ohrožena. 

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1385
Bernd Lange

Návrh směrnice
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Informační povinnost
1. Do 20 pracovních dnů vydá správce 
AIF cílové společnosti oznámení o:
a) cílích tohoto převzetí;
b) původu kapitálu pro převzetí. 
Oznámení zveřejní cílová společnost.
2. Cílová společnost bez prodlení 
informuje zástupce zaměstnanců nebo 
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samotné zaměstnance, nemají-li takové 
zástupce, o ustanoveních odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.

Pozměňovací návrh 1386
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Informační povinnost
1. Do 20 pracovních dnů vydá správce
AIF cílové společnosti oznámení o:
a) cílích tohoto převzetí;
b) původu kapitálu pro převzetí. 
Oznámení zveřejní cílová společnost.
2. Cílová společnost bez prodlení 
informuje zástupce zaměstnanců nebo 
samotné zaměstnance, nemají-li takové 
zástupce, o ustanoveních odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Účelové odkupy akcií využívající pákový efekt (LBO) mají často závažné dopady na 
společnosti a zaměstnance. Práva zaměstnanců být informováni a konzultováni jsou tedy 
zásadní.
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Pozměňovací návrh 1387
Bernd Lange

Návrh směrnice
Článek 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28b
Sankce
1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
rozhodnutí přijatá správcem AIF a/ nebo 
cílovou společností, jež vážně porušují 
požadavky na podávání informací a na 
zveřejnění uvedené v článcích 27, 28 
a 28a, neměla právní účinky.  
Neuplatňování právních účinků bude 
pokračovat do té doby, než správce AIF 
a/nebo cílová společnost splní své 
povinnosti nebo pokud to již nebude 
možné, bude stanoveno odpovídající 
sjednání nápravy, v souladu s opatřeními 
a postupy stanovenými členskými státy.
2. Pro účely odstavce 1 zahrnuje vážné 
porušení zejména:
a) naprosto chybějící informování 
zástupců zaměstnanců před přijetím 
rozhodnutí; a 
b) neposkytnutí důležitých informací nebo 
poskytnutí nepravdivých informací, 
v důsledku čehož je výkon práv na 
informování neplatný. 

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že mnoho velkých společností upřednostňuje zaplatit peněžitý trest než 
splnit požadavek informování.
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Pozměňovací návrh 1388
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28b
Sankce
1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
rozhodnutí přijatá správcem AIF a/ nebo 
cílovou společností, jež vážně porušují 
požadavky na podávání informací a na 
zveřejnění uvedené v článcích 27, 28 
a 28a, neměla právní účinky.  
Neuplatňování právních účinků bude 
pokračovat do té doby, než správce AIF 
a/nebo cílová společnost splní své 
povinnosti nebo pokud to již nebude 
možné, bude stanoveno odpovídající 
sjednání nápravy, v souladu s opatřeními 
a postupy stanovenými členskými státy.
2. Pro účely odstavce 1 zahrnuje vážné 
porušení zejména:
a) naprosto chybějící informování 
zástupců zaměstnanců před přijetím 
rozhodnutí; a 
b) neposkytnutí důležitých informací nebo 
poskytnutí nepravdivých informací, 
v důsledku čehož je výkon práv na 
informování neplatný. 

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že mnoho velkých společností upřednostňuje zaplatit peněžitý trest než 
splnit požadavek informování.
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Pozměňovací návrh 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29
Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti
Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 
za každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.
Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:
a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;
b) ohledně finančních a jiných rizik 
přinejmenším finanční rizika spojená 
s kapitálovou strukturou;
c ) ohledně personálních otázek pohyb 
zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů;
d) přehled významných prodejů aktiv.
Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 
rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 

vypouští se
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písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.
Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. 
b), c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.
Správce AIF za každý jím spravovaný 

AIF, pro který spadá do 
působnosti tohoto oddílu, 
poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem 
zástupcům zaměstnanců dotyčné 
společnosti uvedené v čl. 26 odst. 
1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 odst. 
1.

4. Komise přijme prováděcí 
opatření, jimiž se stanoví 
podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 
a 2.
Tato opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají 
regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců 
a zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů 
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subjektů řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. 
Veškeré povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem 
uplatňovat na základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by 
znevýhodňovat správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29
Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti
Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 
za každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.
Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:
a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;
b) ohledně finančních a jiných rizik 
přinejmenším finanční rizika spojená 
s kapitálovou strukturou;
c ) ohledně personálních otázek pohyb 
zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů;
d) přehled významných prodejů aktiv.
Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 

vypouští se
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rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 
písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.
Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. 
b), c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.
Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 
odst. 1.
4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
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investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců 
a zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů 
subjektů řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. 
Veškeré povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem 
uplatňovat na základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by 
znevýhodňovat správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1391
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29
Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti
Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 
za každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.
Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:
a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;
b) ohledně finančních a jiných rizik 
přinejmenším finanční rizika spojená 
s kapitálovou strukturou;
c )ohledně personálních otázek pohyb 
zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů;
d) přehled významných prodejů aktiv.

vypouští se
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Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 
rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 
písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.
Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. 
b), c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.
Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 
odst. 1.
4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na něž se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
zveřejňování informací by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy 
soukromého vlastnictví prostřednictvím změn ve směrnicích EU regulujících obchodní 
společnosti.

Pozměňovací návrh 1392
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29
Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti
Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 
za každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.
Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:
a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;
b) ohledně finančních a jiných rizik 
přinejmenším finanční rizika spojená 
s kapitálovou strukturou;
c )ohledně personálních otázek pohyb 
zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů;

vypouští se
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d) přehled významných prodejů aktiv.
Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 
rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 
písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.
Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. 
b), c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.
Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 
odst. 1.
4. Komise přijme prováděcí opatření, 
jimiž se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní, ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se nevztahují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést ke vzniku systémového rizika.

Pozměňovací návrh 1393 
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti

Zvláštní ustanovení týkající se výroční 
zprávy AIF s rozhodujícím vlivem 
v nekótované společnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 za 
každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.

1. Členské státy zajistí, aby AIF a správce 
AIF uvedli, pro každé AIF, které spravují,
ve výroční zprávě podle článku 19 
dodatečné informace podle odstavce 2 
tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1395
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF 
uvedl ve výroční zprávě podle článku 19 za 
každý jím spravovaný AIF dodatečné 
informace podle odstavce 2 tohoto článku.

1. Členské státy zajistí, aby AIF a správce 
AIF, uvedli, pro každé AIF, které spravují,
ve výroční zprávě podle článku 19 
dodatečné informace podle odstavce 2 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Aktivně spravované portfolio soukromého kapitálu, jež investuje a odprodává investice 
vysokým tempem, představuje větší riziko pro zaměstnance.

Pozměňovací návrh 1396
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, v nichž má AIF 
rozhodující vliv:

Or. en

Odůvodnění

Požadavky musí být přiměřené stupni kontroly.
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Pozměňovací návrh 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, v nichž správce 
AIF má rozhodující vliv ve smyslu článku 
28:

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každého emitenta 
a nekótovanou společnost, do nichž AIF 
investoval:

2. Výroční zpráva AIF obsahuje následující 
dodatečné informace za každou
nekótovanou společnost, v nichž AIF nabyl
rozhodující vliv:

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
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situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;

situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období, úsilí v oblasti 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, zprávu o významných 
událostech během účetního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace, přehled výnosů 
a zisku podle obchodních segmentů, 
prohlášení o vývoji činností a finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;

a) ohledně vývoje v oblasti provozní 
činnosti a finanční situace, ohledně 
kapitálové struktury, kapitálových výdajů 
a výdajů na výzkum a vývoj, přehled 
výnosů a zisku podle obchodních 
segmentů, prohlášení o vývoji činností 
a finanční situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje činností a finanční 
situace, zprávu o významných událostech 
během účetního období;
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Or. en

Odůvodnění

Tyto údaje jsou důležité pro hodnocení účinku kontroly provedené AIF.

Pozměňovací návrh 1402
Wolf Klinz 

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ohledně finančních a jiných rizik 
přinejmenším finanční rizika spojená 
s kapitálovou strukturou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ohledně personálních otázek pohyb 
zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů;

c) ohledně personálních otázek jako je
pohyb zaměstnanců, rozvázání a zahájení 
pracovních poměrů, politika odměňování 
a ostatních pracovních podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné mít jasnou představu o praktikách soukromých kapitálových fondů s ohledem na 
celou řadu otázek, včetně úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, pracovních 
podmínek, prodeje aktiv, životního prostředí, financování akvizice, souboru opatření pro 
odměňování vedení, akvizic a opětovného prodeje ceny, stejně jako míst obchodování. Tyto 
informace jsou někdy poskytovány odvětvím dobrovolně, ale nejsou konzistentní, kompletní, 
ani spolehlivé.
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Pozměňovací návrh 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled významných prodejů aktiv. d) přehled uskutečněných, probíhajících 
nebo plánovaných významných prodejů 
aktiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1405
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled významných prodejů aktiv. d) přehled významných prodejů aktiv 
a roční obrat aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Aktivně spravované portfolio soukromého kapitálového fondu, jež investuje a prodává aktiva 
vysokým tempem, představuje větší riziko pro zaměstnance.

Pozměňovací návrh 1406
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled významných prodejů aktiv. d) přehled významných prodejů aktiv 
a roční obrat aktiv.

Or. en
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Odůvodnění

Aktivně spravované portfolio soukromého kapitálového fondu, jež investuje a prodává aktiva 
vysokým tempem, představuje větší riziko pro zaměstnance.

Pozměňovací návrh 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) politika životního prostředí; 

Or. en

Odůvodnění

Společnostem, které kontroluje správce AIF, musí být poskytnuty úplné informace. 

Pozměňovací návrh 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm d b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) financování akvizice, plán pro 
opětovné financování po akvizici;

Or. en

Odůvodnění

Společnostem, které kontroluje správce AIF, musí být poskytnuty úplné informace. 
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Pozměňovací návrh 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) soubor opatření v oblasti odměňování 
vedení;

Or. en

Odůvodnění

Společnostem, které kontroluje správce AIF, musí být poskytnuty úplné informace. 

Pozměňovací návrh 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d d (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) cena akvizice a opětovného prodeje;

Or. en

Odůvodnění

Společnostem, které kontroluje správce AIF, musí být poskytnuty úplné informace. 

Pozměňovací návrh 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d e (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) významné změny místa podnikání 
společnosti emitenta nebo soukromé 
společnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Společnostem, které kontroluje správce AIF, musí být poskytnuty úplné informace. 

Pozměňovací návrh 1412
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 
rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 
písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž AIF získal 
rozhodující vliv, informace uvedené čl. 
46a odst. 1 písm. f) čtvrté směrnice Rady 
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 
založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o ročních účetních závěrkách 
některých forem společností a přehled 
kapitálové struktury podle čl. 10 odst. 1 

Výroční zpráva AIF dále obsahuje za 
každého emitenta, v němž má správce AIF 
rozhodující vliv ve smyslu čl. 28:
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písm. a) a d) směrnice 2004/25/ES.
a) složení a činnost správy, vedení 
a orgánů dohledu a jejich výborů; a 
b) přehled kapitálové struktury včetně 
cenných papírů, se kterými není možné 
obchodovat na regulovaném trhu ve 
členském státě, případně s uvedením 
různých typů akcií a pro každý z typů 
akcií, práva a povinnosti, jež se k nim 
vážou, a procento celkového akciového 
kapitálu, který představují, a podrobné 
informace o držitelích jakýchkoli cenných 
papírů se zvláštními kontrolními právy 
a popis těchto práv.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňující návrh nemění obsah směrnice, ale zahrnuje hlavní smysl článků, na 
něž se již odkazovalo.

Pozměňovací návrh 1414
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. 
b), c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za každou nekótovanou společnost, v níž 
AIF získal rozhodující vliv, zpráva AIF 
obsahuje přehled ustanovení týkajících se 
řízení a informace uvedené v čl. 3 písm. b), 
c) a e) až h) druhé směrnice Rady 
77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 
o koordinaci ochranných opatření, která 
jsou na ochranu zájmů společníků 
a třetích osob vyžadována v členských 
státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při 
zakládání akciových společností a při 
udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření.

Za každou nekótovanou společnost, ve 
které má správce AIF rozhodující vliv ve 
smyslu článku 28, zpráva AIF obsahuje 
přehled následujících ustanovení 
týkajících se řízení a informace:

a) jmenovitá hodnota upsaných akcií 
a alespoň jednou ročně jejich počet;
b) počet upsaných akcií bez uvedení jejich 
jmenovité hodnoty, pokud vnitrostátní 
právní předpisy emisi těchto akcií 
umožňují;
c) pokud existuje vícero typů akcií, 
informace podle bodu a) a b) pro každý 
typ a práva, jež se vážou ke každému typu;
d) forma akcie, na jméno nebo na 
doručitele, pokud vnitrostátní právní 
předpisy stanoví tyto dvě formy, a rovněž 
ustanovení o jejich přeměně, pokud ji 
právní předpisy upravují;
e) výše základního kapitálu splaceného 
v okamžiku založení společnosti nebo 
v okamžiku získání povolení k zahájení 
činnosti;
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f) jmenovitá hodnota akcií, a pokud není 
uvedena, počet akcií vydaných jako 
protiplnění za nepeněžité vklady, společně 
s povahou tohoto vkladu a jménem osoby, 
jež tento vklad poskytuje; 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňující návrh nemění obsah směrnice, ale zahrnuje hlavní smysl článků, na 
něž se již odkazovalo.

Pozměňovací návrh 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 
odst. 1.

3. Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1, příslušnému orgánu 
správce AIF a příslušnému orgánu 
členského státu, ve které jsou emitent 
nebo nekótovaná společnost usazeni, ve 
lhůtě uvedené v čl. 19 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo úplné transparentnosti,je nutné, aby výroční zpráva AIF, jenž uplatňuje 
rozhodující vliv ve společnosti, byla předávána příslušným orgánům za účelem dozoru 
a statistiky.



AM\807997CS.doc 155/166 PE439.134v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1417
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce AIF za každý jím spravovaný 
AIF, pro který spadá do působnosti tohoto 
oddílu, poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 především všem zástupcům 
zaměstnanců dotyčné společnosti uvedené 
v čl. 26 odst. 1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 
odst. 1.

3. AIF spadající do působnosti tohoto 
oddílu a správce každého takového AIF, 
poskytne informace uvedené v odstavci 2 
především všem zástupcům zaměstnanců 
dotyčné společnosti uvedené v čl. 26 odst. 
1 ve lhůtě uvedené v čl. 19 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.

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



PE439.134v01-00 156/166 AM\807997CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1419
Sharon Bowles

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.

4. Komise může v souladu s články 49a, 
49b a 49c prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci zavést opatření, 
jimiž se stanoví podrobný obsah informací 
poskytovaných podle odstavce 1 a 2.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1420
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a
Zvláštní ustanovení týkající se informací
pro zaměstnance společností, ve kterých 
AIF vykonává rozhodující vliv

Jménem AIF, jenž získal rozhodující vliv 
v nekótované společnosti využitím 
pákového efektu, se správce tohoto AIF 
setká nejpozději do dvou měsíců po 
akvizici se zástupci zaměstnanců, 
případně samotnými zaměstnanci, nemají-
li takové zástupce. Toto setkání zahrne 
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přehled plánu rozvoje nekótované 
společnosti a prodiskutování možných 
následků akvizice AIF pro zaměstnance.
Po akvizici se správce AIF setká nejméně 
jednou ročně se zástupci zaměstnanců, 
případně samotnými zaměstnanci, nemají-
li takové zástupce, aby s nimi 
prodiskutoval informace obsažené ve 
výroční zprávě dané AIF týkající se 
nabyté společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zástupci zaměstnanců potřebují mít přístup ke správcům AIF, jelikož dluh použitý AIF ke 
koupi společnosti určuje strategii, již se nabytá společnost bude řídit.

Pozměňovací návrh 1421
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 29 b – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29b
Zvláštní ustanovení pro AIF účastnící se 
valné hromady kótovaných společností
1. AIF investující do kótovaných 
společností vlastní akcie po dobu nejméně 
dvou měsíců, aby mohl použít s nimi 
spojené hlasovací právo na valných 
hromadách takových kótovaných 
společností.

Or. en

Odůvodnění

Krátkodobí investoři by neměli mít možnost ovlivňovat dlouhodobé strategie kótovaných 
společností.
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Pozměňovací návrh 1422
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Čl. 29 b – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hlasovací práva v kótované společnosti 
spojená se zapůjčenými akciemi, jejichž 
držitelem je AIF, nesmí být použita na 
valné hromadě takovéto kótované 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zapůjčené akcie nesmí poskytnout žádné právo ovlivnit dlouhodobou strategii kótované 
společnosti.

Pozměňovací návrh 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Článek 29 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29c
Zvláštní ustanovení týkající se získaných 
přínosů
1. Pokud správce AIF, jež vykonává 
rozhodující vliv ve smyslu článku 28 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, chce prodat aktiva společnosti 
v jakémkoli významném ohledu, uplatní 
se následující zásady: 
a) Zákonný zástupce jak emitenta, tak 
nekótované společnosti a AIF vydají 
prohlášení o tom, proč dochází k prodeji 
a potvrdí, že navrhovaný prodej je, podle 
jejich nejlepšího vědomí a svědomí, a po 
náležitém uvážení, v nejlepším zájmu 
emitenta nebo nekótované společnosti. 
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Plné znění tohoto prohlášení tvoří součást 
výroční zprávy;
b) v případě, že navrhovaný prodej souvisí 
se splacením akvizičního dluhu, je 
informován a konzultován zástupce 
zaměstnanců emitenta nebo nekótované 
společnosti;
c) v případě, že se emitent nebo 
nekótovaná společnost dostanou z důvodu 
prodeje do platební neschopnosti, nese 
správce AIF odpovědnost za všechny 
případné důsledky tohoto prodeje.
2. Pokud správce AIF vykonává 
rozhodující vliv ve smyslu článku 28 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, zákonný zástupce emitenta 
nebo nekótované společnosti má 
povinnost učinit ve výroční zprávě 
prohlášení o tom, že veškerý odliv kapitálu 
(včetně poplatků za správu) je 
v dlouhodobém zájmu emitenta nebo 
nekótované společnosti.
3. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
jimiž se stanoví podrobný obsah 
prohlášení, jež mají být předložena podle 
odstavce 1 a 2 a podmínky, za kterých 
může být správce AIF vyzván 
k odpovědnosti v souladu s odstavcem 1. 

Or. en

Odůvodnění

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event 
a company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable. More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.
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Pozměňovací návrh 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Článek 29 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29d
Zvláštní ustanovení týkající se využití 
pákového efektu ve společnostech nebo 
v subjektech emitentů po akvizici
1. Kromě omezení uvedených v článku 
29c, správce AIF, jež vykonává 
rozhodující vliv ve smyslu článku 28 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti, nezvýší využití pákového 
efektu používaného takovým emitentem 
nebo společností v souvislosti s výplatou 
zisku AIF nebo jeho případným dceřiným 
společnostem o více než 20% v porovnání 
se situací před akvizicí, pokud by toto 
navýšení vedlo k tomu, že pákový efekt 
takového emitenta nebo společnosti 
překročí 1,5krát průměr využití pákového 
efektu v průmyslu, jenž se vztahuje na 
tohoto emitenta nebo tuto společnost, 
anebo v případě, že by využití pákového 
efektu tímto emitentem nebo touto 
společností přesáhlo trojnásobně hodnotu 
vlastního kapitálu emitenta či společnosti. 
2. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci 
týkající se využití pákového efektu, 
vyplácení zisku, průměrného využití 
pákového efektu v daném průmyslu 
a postupu. 

Or. en

Odůvodnění

Je známo, že zvýšená zadluženost, jež se objevuje v souvislosti s vyplácením zisku 
akcionářům, je všeobecně motivovaná potřebou splatit část akvizičního dluhu. Takové 
praktiky mohou poškodit schopnost cílové společnosti se rozvíjet a, v některých případech, 
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vést k platební neschopnosti. To by tedy mělo být přiměřeně kontrolováno. Za tímto účelem, 
kromě ochrany, kterou poskytuje článek 29a, je nutné stanovit bezpečnostní síť založenou na 
jasných pravidlech a pevně stanovených číslech.

Pozměňovací návrh 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Článek 29 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29e
Zvláštní opatření týkající se období, po 
které nelze nakládat s aktivy
1. Pokud správce AIF vykonává 
rozhodující vliv ve smyslu článku 28 
v subjektu emitenta nebo v nekótované 
společnosti prostřednictvím AIF, takový 
emitent nebo společnost nebudou 
oprávněni přímo nebo nepřímo vyplácet 
takovému AIF nebo jeho případným 
dceřiným společnostem částku 
překračující 50 % hodnoty jejich 
počáteční investice týkající se takového 
emitenta nebo společnosti před koncem 
období, jež vyprší buď 5 let po provedení 
investice nebo prodejem jejich podílů 
v takové společnosti nebo emitentovi, 
podle toho, k čemu dojde dříve.
2. Komise přijme v souladu s články 49a, 
49b a 49c akty v přenesené pravomoci, 
k provedení odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Je známo, že nezákonný odprodej aktiv je motivován potřebou splatit část akvizičního dluhu. 
To může poškodit schopnost cílové společnosti rozvíjet se a v některých případech vést 
k platební neschopnosti. To by tedy mělo být přiměřeně kontrolováno. Za tímto účelem by 50 
% hodnoty investic v každé portfoliové společnosti mělo zůstat po dobu pěti let nebo do doby 
prodeje společnosti, pokud k němu dojde dříve.
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Pozměňovací návrh 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat konzistentně na všechny subjekty, které 
dosáhnou příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a podniky, do nichž 
investují. Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců 
a zúčastněných stran v daném podniku se stejným způsobem týkají činností všech typů 
subjektů řídících společnosti v EU, a nikoli jen v situacích, v nichž je zapojen správce AIF. 
Veškeré povinnosti v oblasti zveřejňování informací by se měly konzistentním způsobem 
uplatňovat na základě obecné směrnice v oblasti práva obchodních společností a neměly by 
znevýhodňovat správce AIF a společnosti, do nichž investují.

Pozměňovací návrh 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
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Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článků 26–30 by se měla uplatňovat na všechny subjekty, které dosáhnou 
příslušné velikosti holdingu, a nikoli pouze na správce AIF a společnosti, do nichž investují. 
Veškeré obavy s ohledem na transparentnost nebo zájmy zaměstnanců a zúčastněných stran 
mají obdobnou platnost v případě činností všech typů rozhodujícího vlivu ve společnosti 
v EU, a nikoli jen pro AIF. Povinnosti v oblasti zveřejňování by měly být určeny v oblasti 
práva obchodních společností. 

Pozměňovací návrh 1428
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Pouze globální přístup zabrání narušování hospodářské soutěže mezi subjekty, na něž se 
uplatní tato směrnice, a subjekty, na něž se neuplatní. Veškeré povinnosti v oblasti 
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zveřejňování informací by proto měly být upraveny stejným způsobem pro všechny formy 
soukromého vlastnictví prostřednictvím změn ve směrnicích EU regulujících obchodní 
společnosti.

Pozměňovací návrh 1429
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1430
Sari Essayah

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
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2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1431
Sylvie Goulard

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Zvláštní ustanovení týkající se společností, 
jejichž akcie již nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu 
Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti týkající se zveřejňování informací, které správcům soukromých kapitálových fondů 
ukládají články 26 až 30 návrhu, nejsou pro výkon dohledu nad systémovým rizikem 
relevantní ani přiměřené. Týkají se totiž povinností zveřejňování, které jsou již stanoveny 
v jiných směrnicích EU nebo které lze jen obtížně uplatnit (např. povinnost zveřejnit plán 
rozvoje nekótované společnosti vyvolává vážné znepokojení vzhledem k důvěrnosti těchto 
informací a/nebo hospodářskému zpravodajství). Navíc se nevztahují na všechny účastníky 
trhu, jejichž činnosti mohou vést ke vzniku systémového rizika.
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Pozměňovací návrh 1432
Pascal Canfin

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přesto, že následkem nabytí nejméně 30 % 
hlasovacích práv emitenta již nejsou akcie 
tohoto emitenta přijímány k obchodování 
na regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu dvou let ode dne 
odchodu z regulovaného trhu.

Přesto, že následkem nabytí rozhodujícího 
vlivu emitenta již nejsou akcie tohoto 
emitenta přijímány k obchodování na 
regulovaném trhu, emitent pokračuje 
v plnění svých povinností podle směrnice 
2004/109/ES po dobu jednoho roku ode 
dne odchodu z regulovaného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.


