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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1184
Pascal Canfin

Návrh smernice
Kapitola V – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosti týkajúce sa AIFS, ktoré riadia 
osobitné druhy AIF

Povinnosti týkajúce sa osobitných druhov
AIF

Or. en

Odôvodnenie

Týka sa povinností AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1185
Pascal Canfin

Návrh smernice
Kapitola V – oddiel 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosti AIFS, ktoré riadia AIF 
s pákovým efektom

Povinnosti AIF využívajúceho pákový efekt

Or. en

Odôvodnenie

Týka sa povinností AIF.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1186
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 
AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.
Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1187
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
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pákového efektu. 
AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.
Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1188
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 
AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.
Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
kompromisného návrhu švédskeho predsedníctva, ktoré pokladáme za náležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1189
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 
AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.
Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

Or. en

Odôvodnenie

Pákový efekt môže mať v jednotlivých fondoch rôzny význam a existuje mnoho spôsobov na 
jeho výpočet.  Neexistuje metodológia pre postup výpočtu pákového efektu. Definícia vysokej 
úrovne pákového efektu nemá zmysel.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1190
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu.

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIF 
využívajúce pákový efekt, ktoré investujú 
na európskych trhoch a ktorých 
spravované aktíva vrátane akýchkoľvek 
aktív nadobudnutých s použitím pákového 
efektu presahujú limit 100 miliónov EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Malé AIF nevytvárajú žiadne systémové riziko. Stanoviť vysokú úroveň pákového efektu, ktorá 
sa využíva systematicky, je ťažké. Toto obmedzenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1191
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu, a na SAIF, ktorí 
spravujú jeden alebo viac takýchto AIF. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1192
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, 
ktoré riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu, a na SAIF, ktorí 
spravujú jeden alebo viac takýchto AIF. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1193
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento oddiel sa vzťahuje len na AIFS, ktoré
riadia jeden alebo viac AIF, ktoré 
systematicky využívajú vysoké úrovne 
pákového efektu. 

Tento oddiel sa vzťahuje len na SAIF, ktorí
riadia jeden alebo viac AIF, ktoré sú 
vystavené vysokej úrovni systémového 
rizika.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala zamerať na systémové riziko, pričom pákový efekt je iba jednou z 
jeho zložiek.  Riziko pákového efektu je možné hodnotiť iba spolu so stratégiou podkladovej 
investície, s procesmi riadenia rizika a rozsahom, v akom sú expozície fondu v skutočnosti 
hedgeované.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1195
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Malé AIF nevytvárajú žiadne systémové riziko. Stanoviť vysokú úroveň pákového efektu, ktorá 
sa využíva systematicky, je ťažké. Toto obmedzenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1196
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF AIF a SAIF štvrťročne posudzujú, či AIF 
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systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.

systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informujú príslušné 
orgány.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1197
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.

AIF a SAIF štvrťročne posudzujú, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informujú príslušné 
orgány.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1198
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS štvrťročne posudzuje, či AIF 
systematicky využíva vysoké úrovne 
pákového efektu a zodpovedajúcim 
spôsobom o tom informuje príslušné 
orgány.

SAIF štvrťročne posudzuje, či je AIF 
vystavený vysokej úrovni systémového 
rizika a zodpovedajúcim spôsobom o tom
informuje príslušné orgány.
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Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala zamerať na systémové riziko, pričom pákový efekt je iba jednou z 
jeho zložiek.  Riziko pákového efektu je možné hodnotiť iba spolu so stratégiou podkladovej 
investície, s procesmi riadenia rizika a rozsahom, v akom sú expozície fondu v skutočnosti 
hedgeované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1200
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Malé AIF nevytvárajú žiadne systémové riziko. Stanoviť vysokú úroveň pákového efektu, ktorá 
sa využíva systematicky, je ťažké. Toto obmedzenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1201
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 
presahuje hodnotu vlastného kapitálu 
AIF v dvoch z posledných štyroch 
štvrťrokov.

Na účely druhého odseku sa AIF môže 
pokladať za vystavený vysokej úrovni 
systémového rizika, ak systematicky 
využíva vysoké úrovne pákového efektu.  
AIF sa však pokladá za vystavený vysokej 
úrovni systémového rizika iba potom, ako 
sa zváži jeho stratégia podkladovej 
investície, procesy riadenia rizika a 
rozsah, v akom sú jeho expozície v 
skutočnosti hedgeované.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala zamerať na systémové riziko, pričom pákový efekt je iba jednou z 
jeho zložiek.  Riziko pákového efektu je možné hodnotiť iba spolu so stratégiou podkladovej 
investície, s procesmi riadenia rizika a rozsahom, v akom sú expozície fondu v skutočnosti 
hedgeované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 22 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely druhého pododseku sa 
predpokladá, že AIF systematicky využíva 
vysoké úrovne pákového efektu, ak 
spojený pákový efekt zo všetkých zdrojov 

Na účely druhého odseku sa predpokladá, 
že AIF systematicky využíva vysoké 
úrovne pákového efektu, ak spojený hrubý 
pákový efekt zo všetkých zdrojov 
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presahuje hodnotu vlastného kapitálu AIF 
v dvoch z posledných štyroch štvrťrokov.

presahuje hodnotu vlastného kapitálu AIF 
v dvoch z posledných štyroch štvrťrokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa

Poskytovanie informácií investorom

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 
AIF:
(a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, 
ktoré boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 
(b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF 
v predchádzajúcom štvrťroku.

Or. en

Odôvodnenie

Túto problematiku pokrýva článok 21.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1204
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa

Poskytovanie informácií investorom

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 
AIF:
a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, 
ktoré boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 
b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF 
v predchádzajúcom štvrťroku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1205
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa

Poskytovanie informácií investorom

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 
AIF:
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a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, 
ktoré boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 
b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF 
v predchádzajúcom štvrťroku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1206
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 23 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 
AIF:

AIF využívajúci pákový efekt:

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1207
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 23 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 

AIF, ktorý systematicky využíva vysoké 
úrovne pákového efektu a SAIF, ktorý 
riadi jeden alebo viac takýchto AIF:
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AIF:

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1208
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 23 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, za každý takýto 
AIF:

AIF, ktorý systematicky využíva vysoké 
úrovne pákového efektu a SAIF, ktorý 
riadi jeden alebo viac takýchto AIF:

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1209
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIF využívať, ako aj 
o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte;
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Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1210
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý sa môže využívať, ako aj 
o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1211
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý môže AIFS využívať za daný AIF, 
ako aj o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte; 

a) poskytuje investorom informácie 
o maximálnej úrovni pákového efektu, 
ktorý sa môže využívať, ako aj 
o akomkoľvek práve znovu použiť 
kolaterálnu alebo akúkoľvek záruku, ktoré 
boli poskytnuté na základe dohody 
o pákovom efekte;

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF 
v predchádzajúcom štvrťroku.

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF v 
predchádzajúcom štvrťroku, o piatich 
najväčších zdrojoch vypožičanej hotovosti 
alebo cenných papierov a o členení medzi 
pákovým efektom vyplývajúcim 
z vypožičania hotovosti alebo cenných 
papierov a pákovým efektom, ktorého 
zdrojom sú finančné deriváty.

Or. en

Odôvodnenie

Investori by mali mať presné informácie o rizikách, ktorým sú vystavení, vrátane rizika 
protistrany (preukazuje sa zdrojom vypožičanej hotovosti alebo cenných papierov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1213
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF
v predchádzajúcom štvrťroku.

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého v predchádzajúcom 
štvrťroku.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1214
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF
v predchádzajúcom štvrťroku.

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého v predchádzajúcom 
štvrťroku.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1215
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 23 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého každým AIF
v predchádzajúcom štvrťroku.

b) štvrťročne poskytuje investorom 
informácie o celkovej výške pákového 
efektu využitého v predchádzajúcom 
štvrťroku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k názvu. Články 19 až 30 tejto smernice by sa mali vzťahovať aj na AIF.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24 vypúšťa sa

Podávanie správ príslušným orgánom

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.
Tieto informácie zahŕňajú totožnosť 
piatich najväčších zdrojov vypožičanej 
hotovosti alebo cenných papierov za každý 
AIF, ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.
2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Túto problematiku pokrýva článok 21.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1217
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podávanie správ príslušným orgánom vypúšťa sa

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.
Tieto informácie zahŕňajú totožnosť 
piatich najväčších zdrojov vypožičanej 
hotovosti alebo cenných papierov za každý 
AIF, ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.
2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1218
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podávanie správ príslušným orgánom vypúšťa sa
1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.
Tieto informácie zahŕňajú totožnosť 
piatich najväčších zdrojov vypožičanej 
hotovosti alebo cenných papierov za každý 
AIF, ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.
2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1219
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podávanie správ príslušným orgánom vypúšťa sa
1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.
Tieto informácie zahŕňajú totožnosť 
piatich najväčších zdrojov vypožičanej 
hotovosti alebo cenných papierov za každý 
AIF, ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.
2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1220
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.

1. AIF využívajúci pákový efekt, ktorého 
aktíva vrátane akýchkoľvek aktív 
nadobudnutých s použitím pákového 
efektu presahujú limit 100 miliónov EUR, 
pravidelne poskytuje ESMA informácie o 
celkovej úrovni využívaného pákového 
efektu, a o členení medzi pákovým 
efektom vyplývajúcim z vypožičania 
hotovosti alebo cenných papierov a 
pákovým efektom, ktorého zdrojom sú 
finančné deriváty. 

Or. en

Odôvodnenie

Najväčšie AIF by mali poskytovať informácie o pákovom efekte priamo ESMA. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1221
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje ESMA, ESRC a príslušným 
orgánom svojho domovského členského 
štátu informácie o celkovej úrovni 
pákového efektu využívaného každým 
AIF, ktorý riadi, a o členení medzi 
pákovým efektom vyplývajúcim 
z vypožičania hotovosti alebo cenných 
papierov a pákovým efektom, ktorého 
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deriváty. zdrojom sú finančné deriváty.

Or. en

Odôvodnenie

ESMA by mal vykonávať funkciu konečného orgánu dohľadu nad SAIF a preto by sa mu mali 
poskytovať všetky správy a náležité informácie. V prípade pákového efektu by sa informácie 
mali poskytovať aj Európskej rade pre systémové riziká (ESRC).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1222
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.

1. AIF, ktorý systematicky využíva vysoké 
úrovne pákového efektu, a SAIF, ktorý 
riadi jeden alebo viac takýchto AIF, 
pravidelne poskytujú príslušným orgánom 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni využívaného pákového 
efektu a o členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.

Or. en

Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.



PE439.134v03-00 26/168 AM\807997SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1223
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. AIFS, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré systematicky využívajú vysoké 
úrovne pákového efektu, pravidelne 
poskytuje príslušným orgánom svojho
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni pákového efektu 
využívaného každým AIF, ktorý riadi, a o 
členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.

1. AIF, ktorý systematicky využíva vysoké 
úrovne pákového efektu, a SAIF, ktorý 
riadi jeden alebo viac takýchto AIF, 
pravidelne poskytujú príslušným orgánom 
domovského členského štátu informácie 
o celkovej úrovni využívaného pákového 
efektu a o členení medzi pákovým efektom 
vyplývajúcim z vypožičania hotovosti 
alebo cenných papierov a pákovým 
efektom, ktorého zdrojom sú finančné 
deriváty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1224
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto informácie zahŕňajú totožnosť piatich 
najväčších zdrojov vypožičanej hotovosti 
alebo cenných papierov za každý AIF, 
ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.

Tieto informácie zahŕňajú totožnosť piatich 
najväčších zdrojov vypožičanej hotovosti 
alebo cenných papierov a objemy 
pákového efektu získaného od každého z 
týchto subjektov.

Or. en

Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1225
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto informácie zahŕňajú totožnosť piatich 
najväčších zdrojov vypožičanej hotovosti 
alebo cenných papierov za každý AIF, 
ktorý AIFS riadi, a objemy pákového 
efektu získaného od každého z týchto 
subjektov za každý AIF, ktorý AIFS riadi.

Tieto informácie zahŕňajú totožnosť piatich 
najväčších zdrojov vypožičanej hotovosti 
alebo cenných papierov a objemy 
pákového efektu získaného od každého z 
týchto subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1226
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkami
49a, 49b a 49cb ustanoviť opatrenia, 
v ktorých bližšie uvedie požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa tento článok zachová, je cieľom zosúladiť znenie s novými komitologickým 
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postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1227
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

2. Po vypočutí ESRB a ESMA Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkami 49a, 49b a 49cb, v ktorých 
bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

Or. en

Odôvodnenie

Noví aktéri v oblasti štruktúry európskeho dohľadu by mali zohrávať svoju úlohu v tejto 
oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1228
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

2. Po vypočutí ESRB a ESMA Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkami 49a, 49b a 49cb, v ktorých 
bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

Or. en
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Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1229
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijem vykonávacie opatrenia, 
v ktorých bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

2. Po vypočutí ESRB a ESMA Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkami 49a, 49b a 49cb, v ktorých 
bližšie ustanoví požiadavky na 
poskytovanie informácií v súvislosti 
s pákovým efektom a periodicitu 
podávania správ príslušným orgánom a 
poskytovania informácií investorom.

Or. en

Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1230
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme aj delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa spresní metodika výpočtu 
pákového efektu. Táto metodika bude v 
súlade s článkom 22, v ktorom sa dáva do 
spojitosti spojený pákový efekt zo všetkých 
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zdrojov s hodnotou vlastného kapitálu 
AIF. 

Or. en

Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1231
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme aj delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa spresní metodika výpočtu 
pákového efektu. Táto metodika bude v 
súlade s článkom 22, v ktorom sa dáva do 
spojitosti spojený pákový efekt zo všetkých 
zdrojov s hodnotou vlastného kapitálu 
AIF. 

Or. en

Odôvodnenie

Na celoeurópskej úrovni je potrebné zaviesť transparentnú metodiku výpočtu, aby bolo možné 
dôsledne hodnotiť použitý pákový efekt. Nové európske orgány dohľadu by mali zohrávať 
svoju úlohu v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1232
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Členské štáty zabezpečia, aby úverové 
inštitúcie schválené podľa smernice 
2006/48/ES a investičné firmy schválené 
podľa smernice 2004/39/ES, ktorých 
protistranami sú AIF, ustanovili a 
zachovávali mechanizmy monitorovania 
pákového efektu súvisiaceho s týmito AIF, 
a to od prípadu k prípadu, ako aj celkovo, 
a zmluvne stanovili obmedzenia rizika 
protistrany, ktoré sa spája s každým AIF a 
s AIF, ktorý používa tú istú investičnú 
stratégiu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom 
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1233
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
orgány domovského členského štátu 
používali informácie, ktoré majú byť 
nahlasované podľa článku 24, na účely 
určenia miery, v akej používanie pákového 
efektu prispieva k vytváraniu systémového 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
orgány domovského členského štátu SAIF 
používali informácie, ktoré sa majú 
náležite získavať podľa článku 21 na 
účely určenia miery, v akej činnosti SAIF 
prispievajú k vytváraniu systémového 
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rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom 
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1234
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
orgány domovského členského štátu 
používali informácie, ktoré majú byť 
nahlasované podľa článku 24, na účely 
určenia miery, v akej používanie pákového 
efektu prispieva k vytváraniu systémového 
rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
orgány domovského členského štátu 
postúpili zozbierané informácie, ktoré 
majú byť nahlasované ESRB podľa 
článku 21 na účely určenia miery, v akej 
používanie pákového efektu prispieva 
k vytváraniu systémového rizika vo 
finančnom systéme alebo rizík narušenia 
trhov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1235
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
orgány domovského členského štátu 

1. Komisia zabezpečí, aby ESMA, ESRC a 
príslušné orgány domovského členského 
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používali informácie, ktoré majú byť 
nahlasované podľa článku 24, na účely 
určenia miery, v akej používanie pákového 
efektu prispieva k vytváraniu systémového 
rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

štátu používali informácie, ktoré majú byť 
nahlasované podľa článku 24, na účely 
určenia miery, v akej používanie pákového 
efektu prispieva k vytváraniu systémového 
rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

Or. en

Odôvodnenie

ESMA by mal vykonávať funkciu konečného orgánu dohľadu nad SAIF a preto by sa mu mali 
poskytovať všetky správy a náležité informácie. V prípade pákového efektu by sa informácie 
mali poskytovať aj Európskej rade pre systémové riziká (European Systemic Risk Council).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1236
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 
príslušné orgány domovského členského 
štátu používali informácie, ktoré majú byť 
nahlasované podľa článku 24, na účely 
určenia miery, v akej používanie pákového 
efektu prispieva k vytváraniu systémového 
rizika vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

1. Komisia zabezpečí, aby ESMA používal
informácie, ktoré majú byť nahlasované 
podľa článku 24, na účely určenia miery, 
v akej používanie pákového efektu 
prispieva k vytváraniu systémového rizika 
vo finančnom systéme alebo rizík 
narušenia trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zladenie s predchádzajúcimi PDN.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1237
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Príslušné orgány domovských 
členských štátov SAIF zabezpečujú, aby
sa všetky informácie, ktoré získali podľa 
článku 21, zhrnuté za všetky SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, urýchlene 
postúpili ESMA a sprístupnili príslušným 
orgánom ostatných členských štátov a 
ESRB na základe postupu uvedeného v 
článku 46 o spolupráci medzi orgánmi 
dohľadu. Tieto orgány tiež bezodkladne 
poskytujú ESMA a ESRB informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne príslušným orgánom 
ostatných členských štátov, ktorých sa 
priamo týkajú, ak by činnosti SAIF, za 
ktoré nesú zodpovednosť, mohli
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v týchto iných členských štátoch, alebo by 
mohli narušiť riadne fungovanie 
finančných trhov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom 
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1238
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Príslušné orgány domovských 
členských štátov zabezpečujú, aby sa 
všetky informácie, ktoré získali podľa 
článku 21, zhrnuté za všetky SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, sprístupnili 
príslušným orgánom ostatných členských 
štátov, ESMA a ESRB na základe postupu 
uvedeného v článku 46 o spolupráci medzi 
orgánmi dohľadu. Tieto orgány tiež 
bezodkladne poskytujú informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne príslušným orgánom 
ostatných členských štátov, ktorých sa 
priamo týkajú, ak by SAIF, za ktorý nesú 
zodpovednosť, alebo AIF spravovaný 
týmto SAIF, mohol potenciálne 
predstavovať významný zdroj rizika 
protistrany pre úverovú inštitúciu alebo inú 
systémovo dôležitú inštitúciu v 
týchto iných členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1239
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu.  

2. Príslušné orgány domovských 
členských štátov zabezpečujú, aby sa 
všetky informácie, ktoré získali podľa 
článku 21, zhrnuté za všetky SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, sprístupnili 
príslušným orgánom ostatných členských 
štátov, ESMA a ESRB na základe postupu 
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Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

uvedeného v článku 46 o spolupráci medzi 
orgánmi dohľadu.  Tieto orgány tiež 
bezodkladne poskytujú informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne príslušným orgánom 
ostatných členských štátov, ktorých sa 
priamo týkajú, ak by SAIF, za ktorý nesú 
zodpovednosť, alebo AIF spravovaný 
týmto SAIF, mohol potenciálne 
predstavovať významný zdroj rizika 
protistrany pre úverovú inštitúciu alebo inú 
systémovo dôležitú inštitúciu v 
týchto iných členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1240
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu.  
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Príslušné orgány domovských 
členských štátov zabezpečujú, aby sa 
všetky informácie, ktoré získali podľa 
článku 21, zhrnuté za všetky SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, sprístupnili 
príslušným orgánom ostatných členských 
štátov, ESMA a ESRB na základe postupu 
uvedeného v článku 46 o spolupráci medzi 
orgánmi dohľadu.  Tieto orgány tiež 
bezodkladne poskytujú informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne príslušným orgánom 
ostatných členských štátov, ktorých sa 
priamo týkajú, ak by SAIF, za ktorý nesú 
zodpovednosť, alebo AIF spravovaný 
týmto SAIF, mohol potenciálne 
predstavovať významný zdroj rizika 
protistrany pre úverovú inštitúciu alebo inú 
systémovo dôležitú inštitúciu v 
týchto iných členských štátoch.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1241
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu.
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Domovské členské štáty zabezpečujú, 
aby všetky informácie prijaté podľa článku 
21, zhrnuté za všetky SAIF, nad ktorými 
vykonávajú dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom v rámci 
Únie a EMSA. Príslušné orgány 
domovských členských štátov tiež
bezodkladne poskytujú informácie na 
základe postupu uvedeného v článku 46 o 
spolupráci medzi orgánmi dohľadu
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by SAIF, za 
ktorý nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v týchto členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1242
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 

2. ESMA zabezpečuje, aby všetky 
informácie prijaté podľa článku 24, zhrnuté 
za všetky SAIF, nad ktorými vykonáva 
dohľad, boli sprístupnené príslušným 
orgánom členských štátov na základe 
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postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu a 
dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by SAIF
mohol potenciálne predstavovať významný 
zdroj rizika protistrany pre úverovú 
inštitúciu alebo inú systémovo dôležitú 
inštitúciu v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Domovské členské štáty zabezpečujú, 
aby všetky informácie prijaté podľa článku 
24 boli sprístupnené ostatným príslušným 
orgánom na základe postupu uvedeného v 
článku 46 o spolupráci medzi orgánmi 
dohľadu. Bezodkladne tiež poskytujú
informácie prostredníctvom tohto 
mechanizmu a dvojstranne ostatným 
členským štátom, ktorých sa priamo týkajú, 
ak by AIFS, za ktorý nesú zodpovednosť, 
mohol potenciálne predstavovať významný 
zdroj rizika protistrany pre úverovú 
inštitúciu alebo inú systémovo dôležitú 
inštitúciu v iných členských štátoch. 
Informácie poskytované podľa tohto 
odseku uchováva ESMA. ESMA na účel 
uchovávania týchto informácií vytvorí a 
prevádzkuje osobitnú databázu, do ktorej 
majú prístup príslušné orgány všetkých 
členských štátov.
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Or. en

Odôvodnenie

Všetky dostupné informácie by sa mali uchovávať v globálnom úverovom registri, ktorý zriadi 
CESR. Zodpovedá to želaniu, ktoré bolo vyjadrené v De Larosièrovej správe, aby sa vytvoril 
globálny register obchodných pozícií, pri ktorých sa využil pákový efekt. Úroveň agregácie 
informácií uchovávaných v CESR by mala spadať pod právne predpisy úrovne 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1244
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Domovské členské štáty zabezpečujú, 
aby všetky informácie prijaté podľa článku 
24, zhrnuté za všetky AIF a SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, boli 
sprístupnené ostatným príslušným 
orgánom, ako aj ESRB a ESMA na 
základe postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytujú informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIF 
alebo SAIF, za ktoré nesú zodpovednosť, 
mohol potenciálne predstavovať významný 
zdroj rizika protistrany pre úverovú 
inštitúciu alebo inú systémovo dôležitú 
inštitúciu v iných členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1245
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Domovský členský štát zabezpečuje, aby 
všetky informácie prijaté podľa článku 24, 
zhrnuté za všetky AIFS, nad ktorými 
vykonáva dohľad, boli sprístupnené 
ostatným príslušným orgánom na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytuje informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIFS, za 
ktorého nesú zodpovednosť, mohol 
potenciálne predstavovať významný zdroj 
rizika protistrany pre úverovú inštitúciu 
alebo inú systémovo dôležitú inštitúciu 
v iných členských štátoch.

2. Domovské členské štáty zabezpečujú, 
aby všetky informácie prijaté podľa článku 
24, zhrnuté za všetky AIF a SAIF, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, boli 
sprístupnené ostatným príslušným 
orgánom, ako aj Európskemu výbory pre 
systémové riziká a Európskemu orgánu 
pre cenné papiere a trhy na základe 
postupu uvedeného v článku 46 
o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. 
Bezodkladne tiež poskytujú informácie 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
a dvojstranne ostatným členským štátom, 
ktorých sa priamo týkajú, ak by AIF 
alebo SAIF, za ktoré nesú zodpovednosť, 
mohol potenciálne predstavovať významný 
zdroj rizika protistrany pre úverovú 
inštitúciu alebo inú systémovo dôležitú 
inštitúciu v iných členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN implikuje, že čím je veľkosť AIF väčšia, tým by malo byť obmedzenie pákového 
efektu prísnejšie. Obmedzenie pákového efektu v závislosti od vlastného imania je dôležité z 
hľadiska predchádzania systémovým rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1246
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Príslušné orgány domovského 
členského štátu SAIF okrem povinnosti 
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informovať ESMA podľa odseku 2:
a) čo najskôr odpovedajú na akúkoľvek 
požiadavku zo strany ESMA, či už ide o 
požiadavku týkajúcu sa SAIF, nad ktorým 
vykonávajú dohľad, AIF spravovaných 
týmito SAIF, alebo o požiadavku 
všeobecného charakteru;
b) čo najskôr poskytujú ESMA závery 
svojich hodnotení rizík, ktoré môžu 
vzniknúť v dôsledku činnosti SAIF v 
súvislosti s AIF, ktorý spravujú, vrátane 
opatrení, ktoré príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF 
navrhujú prijať v tejto súvislosti; a
c) poskytujú ESMA akékoľvek 
informácie, ktoré vytvorili alebo ktorými 
disponujú, a ktoré pokladajú za účelné 
pre vykonávanie úloh ESMA. 

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 

vypúšťa sa
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AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1248
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 
AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.

vypúšťa sa

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1249
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu vypúšťa sa
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finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 
AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1250
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 
AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.

vypúšťa sa

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepreukázalo, že pákový efekt v AIF vytvára systémové riziko 
a že prísne obmedzenia pákového efektu môžu spôsobovať škody počas otrasov na trhoch a 
majú procyklický vplyv, ktorý sa prejavuje napríklad náchylnosťou správcov predávať svoje 
pozície na trhoch vystavených prepadu, je cieľom tohto PDN vypustiť obmedzenia ex ante 
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pákového efektu. 
Okrem toho je treba zohľadniť ťažkosti so stanovením jednotnej definície pákového efektu 
zahŕňajúceho riziko spojené s rôznymi skupinami podkladových aktív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1251
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 
AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.

vypúšťa sa

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1252
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh 
AIF, jeho stratégiu a pôvod ich pákového 
efektu.

3. S cieľom zabezpečiť stabilitu a integritu 
finančných trhov by ESMA mal 
vypracovať a prijať právne záväzné 
technické normy, pričom zohľadní 
hodnotenia a analýzy, ktoré uskutočnil 
počas vykonávania dohľadu. Tieto 
technické normy by sa mali týkať najmä
úrovne či druhu pákového efektu 
využívaného v rámci danej investičnej 
stratégie za osobitných okolností alebo 
váhy, koncentrácie či korelácie investícií 
AIF na danom trhu.  

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom 
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1253
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému má ESMA právomoc 
ustanoviť limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIF. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
ich stratégiu a pôvod ich pákového efektu. 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Právomoci ESMA musia zahŕňať možnosť obmedziť pákový efekt, ktorý využíva AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF,
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému a podporovať 
dlhodobý udržateľný rast hospodárstva 
Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkami 49a, 49b a 49c, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne hrubého pákového 
efektu, ktoré môžu používať SAIF. Tieto 
limity nepresiahnu päťnásobok hodnoty 
vlastného imania každého AIF, okrem 
osobitných kategórii AIF, pri ktorých sa 
povolí vyšší násobok na základe ich 
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obchodného modelu a ak sa týmto 
násobkom nezvýši systémové riziko, je 
zlučiteľný s rizikovým profilom 
príslušného druhu AIF a nie je 
pravdepodobné, že povedie k 
neprimeranému vplyvu príslušného druhu 
AIF na trh, na ktorom pôsobia. Tieto 
limity by mali okrem iného zohľadňovať 
druh AIF, jeho stratégiu a pôvod ich 
pákového efektu. Komisia spresní aj 
úroveň agregácie informácií postúpených 
podľa odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala stanoviť absolútnu maximálnu úroveň pákového efektu. Prekročenie týchto 
limitov je prípustné v prípadoch, že je potrebné na základe obchodného modelu AIF a 
prijateľné z hľadiska dodatočných rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1255
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkami 49a, 
49b a 49c, v ktorých sa ustanovia limity 
úrovne pákového efektu, ktoré môžu 
používať AIF a SAIF, pričom zohľadní 
stanoviská ESRB. Tieto limity by mali 
okrem iného zohľadňovať druh AIF, ich
stratégiu, veľkosť a pôvod ich pákového 
efektu, pričom maximálny pákový efekt by 
nemal presiahnuť päťnásobok čistého 
vlastného imania.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN implikuje, že čím je väčšia veľkosť AIF, tým by malo byť obmedzenie pákového 
efektu prísnejšie. Obmedzenie pákového efektu v závislosti od vlastného imania je dôležité z 
hľadiska predchádzania systémovým rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1256
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkami 49a, 
49b a 49c, v ktorých sa ustanovia limity 
úrovne pákového efektu, ktoré môžu 
používať AIF a SAIF, pričom zohľadní 
stanoviská ESRB. Tieto limity by mali 
okrem iného zohľadňovať druh AIF, ich
stratégiu, veľkosť a pôvod ich pákového 
efektu, pričom maximálny pákový efekt by 
nemal presiahnuť päťnásobok čistého 
vlastného imania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN implikuje, že čím je veľkosť AIF väčšia, tým by malo byť obmedzenie pákového 
efektu prísnejšie. Obmedzenie pákového efektu v závislosti od vlastného imania je dôležité z 
hľadiska predchádzania systémovým rizikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1257
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme 

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia po 
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vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

konzultácii s ESMA prijme delegované 
akty v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa ustanovia limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môžu používať 
SAIF. Tieto limity by mali okrem iného 
zohľadňovať druh AIF, ich stratégiu 
a pôvod ich pákového efektu.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia alebo ich náhrada podľa Lisabonskej zmluvy by mali zohľadňovať 
expertízu ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1258
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia prijme
vykonávacie opatrenia, v ktorých sa 
ustanovia limity úrovne pákového efektu, 
ktoré môžu používať AIFS. Tieto limity by 
mali okrem iného zohľadňovať druh AIF, 
jeho stratégiu a pôvod ich pákového efektu.

3. S cieľom zaistiť stabilitu a integritu 
finančného systému Komisia môže prijať
delegované akty v súlade s článkami 49a, 
49b a 49c, v ktorých sa ustanovia limity 
úrovne pákového efektu, ktoré môžu 
používať SAIF. Tieto limity by mali okrem 
iného zohľadňovať druh AIF, ich stratégiu 
a pôvod ich pákového efektu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa tento článok zachová, je cieľom zosúladiť znenie s novými komitologickým 
postupom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1259
Enikő Győri

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia má právomoc ustanoviť na 
základe odporúčania ESRB limit 
agregovaného systémového rizika, ktoré 
vzniká z činnosti AIF využívajúceho 
vysoký pákový efekt   Ukazovateľ 
agregovaného systémového rizika by sa 
mal ustanoviť formou vzorca a mal by sa 
nepretržite monitorovať.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa limit akumulovaného systémového rizika ustanoví formou vzorca, namiesto rozhodnutia 
z vlastného podnetu, uľahčí sa monitorovanie vývoja agregovaného systémového rizika a v 
primeranom čase sa zohľadní kumulácia individuálnych rizík spojených so stratégiami 
vysokého pákového efektu, ktoré používajú SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1260
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príslušné orgány hodnotia riziká, 
ktoré môžu vzniknúť, ak SAIF používa 
pákový efekt v súvislosti s AIF, ktorý 
spravuje, a príslušné orgány členského 
štátu SAIF uložia limity úrovne pákového 
efektu, ktoré je SAIF oprávnený používať, 
ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie stability a integrity 
finančného systému.  Príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF v 
súlade s článkom 46 náležite informujú 
príslušné orgány domovského členského 
štátu AIF, ESMA a ESRB o opatreniach 
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prijatých v tejto súvislosti. 

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1261
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príslušné orgány hodnotia systémové 
riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak SAIF 
používa pákový efekt v súvislosti s AIF, 
ktorý spravuje, a príslušné orgány 
členského štátu SAIF uložia limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže SAIF 
používať v súvislosti s AIF, ktorý 
spravuje, ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie stability a integrity 
finančného systému.  Príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF 
náležite informujú CESR a príslušné 
orgány domovského členského štátu AIF 
o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1262
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príslušné orgány hodnotia systémové 
riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak SAIF 
používa pákový efekt v súvislosti s AIF, 
ktorý spravuje, a príslušné orgány 
členského štátu SAIF uložia limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže SAIF 
používať v súvislosti s AIF, ktorý 
spravuje, ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie stability a integrity 
finančného systému.  Príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF 
náležite informujú CESR a príslušné 
orgány domovského členského štátu AIF 
o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1263
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príslušné orgány hodnotia systémové 
riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak SAIF 
používa pákový efekt v súvislosti s AIF, 
ktorý spravuje, a príslušné orgány 
členského štátu SAIF uložia limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže SAIF 
používať v súvislosti s AIF, ktorý 
spravuje, ak sa to považuje za potrebné na 



AM\807997SK.doc 53/168 PE439.134v03-00

SK

zabezpečenie stability a integrity 
finančného systému. Príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF 
náležite informujú CESR a príslušné 
orgány domovského členského štátu AIF 
o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1264
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa ustanovia zásady objasňujúce 
okolnosti, za ktorých budú príslušné
orgány vykonávať ustanovenia v odseku 
3a, pričom sa zohľadnia rôzne stratégie 
AIF, rôzne podmienky na trhu, v rámci 
ktorých AIF vykonávajú činnosť a 
prípadné procyklické vplyvy v dôsledku 
vykonávania týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1265
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Komisia prijme delegované akty 
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v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa ustanovia zásady objasňujúce 
okolnosti, za ktorých by príslušné orgány 
mali vykonávať ustanovenia v odseku 3a, 
pričom sa zohľadnia rôzne stratégie AIF, 
rôzne podmienky na trhu, v rámci ktorých 
AIF vykonávajú činnosť a prípadné 
procyklické vplyvy v dôsledku 
vykonávania týchto ustanovení.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1266
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa ustanovia zásady objasňujúce 
okolnosti, za ktorých by príslušné orgány 
mali vykonávať ustanovenia v odseku 3a, 
pričom sa zohľadnia rôzne stratégie AIF, 
rôzne podmienky na trhu, v rámci ktorých 
AIF vykonávajú činnosť a prípadné 
procyklické vplyvy v dôsledku 
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vykonávania týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1267
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých sa ustanovia zásady objasňujúce 
okolnosti, za ktorých by príslušné orgány 
mali vykonávať ustanovenia v odseku 3a, 
pričom sa zohľadnia rôzne stratégie AIF, 
rôzne podmienky na trhu, v rámci ktorých 
AIF vykonávajú činnosť a prípadné 
procyklické vplyvy v dôsledku 
vykonávania týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1268
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkami 49a, 49b a 49c s cieľom 
objasniť metódy pákového efektu 
ustanovené v článku 3 bode 1) a na účely 
článku 21 ods. 4, v ktorých sa spresnia 
podmienky, za ktorých sa vplyv 
používania pákového efektu považuje za 
významný zo systémového hľadiska, a 
spôsob, akým sa má pákového efektu 
vypočítavať.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1269
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. S cieľom zabezpečiť jednotné 
vykonávanie tohto článku môže ESMA 
vypracovať návrh technických noriem v 
zaujme stanovenia podmienok 
uplatňovania ustanovení v odseku 3a, 
pričom zohľadní delegované akty, ktoré 
prijala Komisia s súlade s týmto odsekom.
Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v 
článku 7 nariadenia …/…. [ESMA].

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1270
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1271
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanovenie limitov alebo obmedzení pákového efektu je nenáležité a nepraktické. Je veľmi 
ťažké definovať pákový efekt a jeho využívanie často závisí od druhu aktív, ktoré sú 
predmetom investovania, a/alebo stratégie prijatej konkrétnym AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1272
Gay Mitchell

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1273
Markus Ferber

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 

vypúšťa sa
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pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie limitov alebo obmedzení pákového efektu je nenáležité a nepraktické. Je veľmi 
ťažké definovať pákový efekt a jeho využívanie často závisí od druhu aktív, ktoré sú 
predmetom investovania, a/alebo stratégie prijatej konkrétnym AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1274
Corien Wortmann-Kool

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1275
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 
Komisiou podľa odseku 3.

4. ESMA na základe informácií, ktoré sa 
jej poskytujú podľa tejto smernice, či už 
pravidelne alebo na ad hoc základe, a s 
cieľom zabezpečiť stabilitu a integritu 
finančných trhov:

a) vykonáva dohľad nad rizikami 
spojenými s činnosťami akýchkoľvek 
SAIF v súvislosti s AIF, ktoré spravujú, 
ako aj hodnotenie týchto rizík; za účelom 
ich hodnotenia ESMA spolupracuje s 
ESRB a príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu SAIF;
b) môže, ak to pokladá za potrebné, 
požiadať príslušného SAIF priamo alebo 
prostredníctvom príslušných orgánov 
domovského členského štátu tohto SAIF o 
doplnkové informácie, ktoré považuje za 
náležité;
c)  môže z vlastného podnetu a/alebo v 
prípade, že príslušné orgány domovského 
členského štátu SAIF náležite nekonajú, 
prijať individuálne rozhodnutia 
požadujúce, aby príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF prijali 
potrebné opatrenia na riešenie 
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akýchkoľvek rizík, ktoré môžu ohroziť 
integritu finančných trhov alebo stabilitu 
celého finančného systému alebo jeho 
časti, tak, že zabezpečia, aby sa predložili 
náležité požiadavky alebo uložili 
obmedzenia týkajúce sa činností jedného 
alebo viacerých SAIF v súvislosti s AIF, 
ktorý spravuje alebo spravujú; súčasťou 
týchto požiadaviek alebo obmedzení sú 
limity pákového efektu, ktorý môže SAIF 
použiť, pričom sa okrem iného zohľadní 
druh AIF, ich stratégia, zdroje ich 
pákového efektu a koncentrácia ich 
investícií, podmienky na trhu, v rámci 
ktorých AIF vykonávajú činnosť, a 
prípadné procyklické vplyvy v dôsledku 
uplatňovania týchto limitov, súčasťou 
týchto požiadaviek alebo obmedzení sú aj 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
investičnej politike AIF, v súvislosti s 
ktorou ESMA informuje ESRB o 
individuálnych rozhodnutiach, ktoré 
prijal; v prípade, že príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF 
nesplnia toto individuálne rozhodnutie 
ESMA v lehote, ktorá je v ňom uvedená, 
ESMA môže prijať individuálne 
rozhodnutie určené jednému alebo 
viacerým dotknutým SAIF, ktorom ho/ich 
požiada, aby prijal/li opatrenia (vrátane 
ukončenia vykonávania akýchkoľvek 
postupov), ktoré sú potrebné na plnenie 
individuálneho rozhodnutia ESMA; 
individuálne rozhodnutia ESMA, ktoré sú 
priamo určené SAIF, sú nadradené 
akýmkoľvek predchádzajúcim 
rozhodnutiam príslušných orgánov 
domovského členského štátu SAIF v tej 
istej veci; v každom prípade akékoľvek 
opatrenie, ktoré prijmú príslušné orgány 
domovského členského štátu SAIF v 
súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú 
predmetom individuálneho rozhodnutia 
ESMA postúpeného príslušným orgánom 
domovského členského štátu SAIF alebo 
SAIF, musia byť zlučiteľné s týmto 
individuálnym rozhodnutím.
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Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného dohľadu a monitorovania systémových rizík je potrebný mechanizmus, 
pomocou ktorého by bolo možné objasniť a účinnejšie organizovať výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a európskymi orgánmi a na základe ktorého by EMSA získala právomoci, 
ktoré by jej umožňovali získavať náležité informácie, zasahovať priebežne, ako aj spôsobom 
ad hoc vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom a správcom fondov, prijímať právne záväzné 
normy na identifikáciu a riešenie rizík týkajúcich sa integrity a stability trhov vrátane 
systémového rizika vznikajúceho z nadmerného pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1276
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

4. Za výnimočných okolností a keď ESRB 
pokladá za potrebné v záujme stability 
a integrity finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
SAIF. Opatrenia príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu prijaté v 
súlade s usmerneniami ESMA a 
odporúčaniami ESRB majú dočasný 
charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

ESRB by mala byť poverená zisťovaním mimoriadnych okolností, ktoré vytvárajú riziko pre 
stabilitu a integritu finančného systému. Opatrenia prijaté príslušnými orgánmi domovského 
členského štátu s cieľom zmierniť toto riziko musia byť v súlade s usmerneniami ESMA a 
odporúčaniami ESRB, aby sa zabezpečili jednotné podmienky a dôsledné vykonávanie tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému alebo s 
cieľom zabezpečiť dlhodobý udržateľný 
rast hospodárstva, môžu príslušné orgány 
domovského členského štátu a Komisia
uložiť dodatočné limity úrovne pákového 
efektu, ktoré môže používať SAIF. 
Opatrenia prijaté príslušnými orgánmi 
domovského členského štátu majú dočasný 
charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

O uložení dočasných limitov pre pákový efekt by mal rozhodovať príslušný orgán domovského 
členského štátu alebo Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu 
majú dočasný charakter a mali by byť 
v súlade s ustanoveniami prijatými 

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu SAIF uložiť limity úrovne pákového 
efektu, ktoré môže používať SAIF. 
Domovský členský štát AIF, ESMA, 
ESRB a Komisia sú informovaní o 
akýchkoľvek takýchto opatreniach.
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Komisiou podľa odseku 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1279
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou 
podľa odseku 3.

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIF. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter. Príslušné orgány 
domovského členského štátu informujú 
ESMA o tomto obmedzení.

Or. en

Odôvodnenie

Informovanie EMSA je potrebná s cieľom zachovať konzistentnosť opatrení na úrovni 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1280
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
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AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

SAIF a AIF. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

 Na AIF by sa mali vzťahovať aj články 19 až 30 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1281
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
AIFS. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

4. Za výnimočných okolností a keď sa to 
vyžaduje s cieľom zabezpečiť stabilitu 
a integritu finančného systému, môžu 
príslušné orgány domovského členského 
štátu uložiť dodatočné limity úrovne 
pákového efektu, ktoré môže používať 
SAIF a AIF. Opatrenia prijaté príslušnými 
orgánmi domovského členského štátu majú 
dočasný charakter a mali by byť v súlade 
s ustanoveniami prijatými Komisiou podľa 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

 Na AIF by sa mali vzťahovať aj články 19 až 30 tejto smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1282
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia príjme kritériá pre dlhodobú 
finančnú solventnosť cieľových 
spoločností, ktoré sú predmetom operácií 
odkúpenia pomocou cudzích zdrojov 
(leveraged buy-out operations) zo strany 
AIF. Tieto kritériá budú obsahovať 
kombináciu štyroch ukazovateľov, ktoré 
budú pozostávať z:
a) pokrytia dlhovej služby (pomeru 
peňažného toku a celkovej dlhovej 
služby);
b) celkového pákového efektu 
dynamického zadlženia 1 (dynamic 
gearing 1) (pomer konsolidovaného 
EBITDA k cudziemu kapitálu 
podliehajúcemu úroku);
c) dynamického zadlženia 2 (dynamic 
gearing 2) (pomer čistého dlhu k 
voľnému peňažnému toku); a
d) pomeru základného imania (pomer 
vlastného imania k celkovému kapitálu).
Cieľové spoločnosti spĺňajú všetky štyri 
ukazovatele a podrobujú sa pravidelným 
testom solventnosti. Platby dividend sa 
obmedzujú na jedno vyplatenie za rok a 
nesmú presahovať zisk. V prípade 
zápornej solventnosti sa dividendy 
nevyplácajú.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa týka najhorších prípadov operácií odkúpenia pomocou cudzích zdrojov 
kótovaných a nekótovaných spoločnosti uskutočnených fondov private equity. Cieľom 
kombinácie štyroch ukazovateľov je ochrana vlastného imania cieľových spoločností, najmä 
MSP, pred zaťažením neudržateľnou mierou dlhu a odpredávaním aktív. Test solventnosti v 
kombinácii s obmedzením vyplácania dividend je potrebný na udržanie solventnosti 
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spoločností, na ktoré je zacielený pákový efekt AIF, najmä v súvislosti s medzinárodnými 
účtovnými normami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1283
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia príjme kritériá pre dlhodobú 
finančnú solventnosť cieľových 
spoločností, ktoré sú predmetom operácií 
odkúpenia pomocou cudzích zdrojov 
(leveraged buy-out operations) zo strany 
AIF. Tieto kritériá budú obsahovať 
kombináciu štyroch ukazovateľov, ktoré 
budú pozostávať z:
a) pokrytia dlhovej služby (pomeru 
peňažného toku a celkovej dlhovej 
služby);
b) celkového pákového efektu 
dynamického zadlženia 1 (dynamic 
gearing 1) (pomer konsolidovaného 
EBITDA k cudziemu kapitálu 
podliehajúcemu úroku);
c) dynamického zadlženia 2 (dynamic 
gearing 2) (pomer čistého dlhu k 
voľnému peňažnému toku);
d) pomeru základného imania (pomer 
vlastného imania k celkovému kapitálu).
Cieľové spoločnosti spĺňajú všetky štyri 
ukazovatele a podrobujú sa pravidelným 
testom solventnosti. Platby dividend sa 
obmedzujú na jedno vyplatenie za rok a 
nesmú presahovať zisk. V prípade 
zápornej solventnosti sa dividendy 
nevyplácajú.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa týka najhorších prípadov operácií odkúpenia pomocou cudzích zdrojov 
kótovaných a nekótovaných spoločnosti uskutočnených fondov private equity. Cieľom 
kombinácie štyroch ukazovateľov je ochrana vlastného imania cieľových spoločností, najmä 
MSP, pred zaťažením neudržateľnou mierou dlhu a odpredávaním aktív. Test solventnosti v 
kombinácii s obmedzením vyplácania dividend je potrebný na udržanie solventnosti 
spoločností, na ktoré je zacielený pákový efekt AIF, najmä v súvislosti s medzinárodnými 
účtovnými normami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1284
Pascal Canfin

Návrh smernice
Kapitola V – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

POVINNOSTI SPRÁVCOV IFM, KTORÍ 
RIADIA AIF NADOBÚDAJÚCE 
KONTROLNÝ VPLYV 
V SPOLOČNOSTIACH

POVINNOSTI SPRÁVCOV AIF 
NADOBÚDAJÚCICH VPLYV V 
SPOLOČNOSTIACH

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti majú AIF, nie SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Kapitola V – oddiel 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

POVINNOSTI SPRÁVCOV IFM, KTORÍ 
RIADIA AIF NADOBÚDAJÚCE 
KONTROLNÝ VPLYV 
V SPOLOČNOSTIACH

POVINNOSTI SAIF, KTORÍ SPRAVUJÚ
AIF NADOBÚDAJÚCE VÝZNAMNÝ
PODIEL ALEBO KONTROLNÝ VPLYV 
V SPOLOČNOSTIACH

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Návrh smernice
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Rozsah pôsobnosti
1. Tento oddiel sa vzťahuje na:
(a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac 
AIF, ktoré buď individuálne alebo 
súhrnne získajú 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti usadenej 
v Spoločenstve podľa toho, čo je vhodné;
(b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu 
s jedným alebo viacerými AIFS, ktorá 
umožní AIF riadenému týmito AIFS 
získať 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti podľa toho, čo je vhodné.
2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Akékoľvek povinnosti poskytovania informácií by sa mali dôsledne uplatňovať v rámci 
smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF 
a spoločností, do ktorých investujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh smernice
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Rozsah pôsobnosti
1. Tento oddiel sa vzťahuje na:
(a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac 
AIF, ktoré buď individuálne alebo 
súhrnne získajú 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti usadenej 
v Spoločenstve podľa toho, čo je vhodné;
(b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu 
s jedným alebo viacerými AIFS, ktorá 
umožní AIF riadenému týmito AIFS 
získať 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti podľa toho, čo je vhodné.
2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne 
uplatňovať v rámci smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe 
znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých investujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1288
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 26 – názov a odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti Prudenciálny dohľad nad operáciami 
odkúpenia nekótovaných spoločností 
pomocou cudzích zdrojov 

1. Tento oddiel sa vzťahuje na: 1. Členské štáty zabezpečia, aby SAIF, 
ktorý spravuje jeden alebo viac AIF, 
ktorý/ktoré individuálne alebo agregovane 
nadobúda/jú kontrolný vplyv nad 
nekótovanou spoločnosťou, poskytoval 
informácie o výške dlhu, ktorý priamo 
alebo nepriamo znáša táto cieľová 
spoločnosť pred a po jej nadobudnutím.

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac 
AIF, ktoré buď individuálne alebo 
súhrnne získajú 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti usadenej 
v Spoločenstve podľa toho, čo je vhodné;
b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti poskytovania informácií, ktoré majú správcovia spoločností investujúcich do 
verejne neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu, nie sú relevantné 
a primerané na účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na 
povinnosti poskytovania informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré 
sú ťažko uplatniteľné (napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre 
nekótované spoločnosti, ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo 
hospodárskou špionážou). Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých 
aktivity môžu prinášať systémové riziko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1289
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na: 1. Tento oddiel sa vzťahuje na AIF, ktoré 
individuálne alebo po dohode s jedným 
alebo viacerými inými AIF nadobúdajú 
významný alebo kontrolný vplyv , ako sa 
uvádza v normách IFRS, v emitentovi 
alebo nekótovanej spoločnosti so sídlom v 
Únii.

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac 
AIF, ktoré buď individuálne alebo 
súhrnne získajú 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti usadenej 
v Spoločenstve podľa toho, čo je vhodné;

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky by mali byť primerané vplyvu AIF v spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 10 %, 20 %, 30 % a 50 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
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spoločnosti usadenej v Spoločenstve podľa 
toho, čo je vhodné;

v nekótovanej spoločnosti usadenej 
v Spoločenstve podľa toho, čo je vhodné;

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1291
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti usadenej v Spoločenstve podľa 
toho, čo je vhodné;

a) AIF, ktorý buď individuálne alebo 
súhrnne získa 25 % alebo viac hlasovacích 
práv v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti so sídlom v Únii podľa toho, čo 
je vhodné, a SAIF, ktorý spravuje jeden 
alebo viac takýchto AIF;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1292
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti usadenej v Spoločenstve podľa 
toho, čo je vhodné;

a) AIF, ktorý buď individuálne alebo 
súhrnne získa 25 % alebo viac hlasovacích 
práv v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti so sídlom v Únii podľa toho, čo 
je vhodné, a SAIF, ktorý spravuje jeden 
alebo viac takýchto AIF;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1293
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na: 1. Tento oddiel sa vzťahuje na:
a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 30 % alebo viac hlasovacích práv
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti usadenej v Spoločenstve 
podľa toho, čo je vhodné;

a) SAIF, ktorý riadi jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú kontrolný vplyv v nekótovanej 
spoločnosti;

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 

b) SAIF, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými SAIF, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito SAIF získať kontrolný 
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viac hlasovacích práv v emitentovi alebo
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

vplyv v nekótovanej spoločnosti.

Na účely tohto oddielu kontrolný vplyv 
znamená viac ako 50 % hlasovacích prác 
v nekótovanej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1294
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Tento oddiel sa vzťahuje na: 1. Tento oddiel sa vzťahuje na:
a) AIFS, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti usadenej v Spoločenstve podľa 
toho, čo je vhodné;

a) SAIF, ktorí riadia jeden alebo viac AIF, 
ktoré buď individuálne alebo súhrnne 
získajú kontrolný vplyv v nekótovanej 
spoločnosti so sídlom v Únii, podľa toho, 
čo je vhodné;

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

b) SAIF, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými SAIF, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito SAIF získať kontrolný 
vplyv v nekótovanej spoločnosti, podľa 
toho, čo je vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom. 
Kontrolný vplyv by sa mal zladiť s podnikovým právom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

b) SAIF konajúci v spolupráci s jedným 
alebo viacerými SAIF v súvislosti s 
nadobudnutím alebo vykonávaním 
hlasovacích práv AIF riadeným týmito 
SAIF, pričom tento SAIF riadi jeden alebo 
viac AIF, ktoré individuálne alebo 
súhrnne získavajú 10 %, 20 %, 30 % a 50 
% alebo viac hlasovacích práv v emitentovi 
alebo v nekótovanej spoločnosti podľa 
toho, čo je vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Private equity doposiaľ zverejnili veľmi málo informácií , ktoré boli zväčša neoveriteľné a 
neposkytovali sa na konzistentnom základe. Keďže tento druh vlastníctva vedie k významným 
zmenám v štýle riadenia spoločností, je mimoriadne dôležité disponovať kompletnými a 
konzistentnými informáciami o spoločnostiach, ktoré sú predmetom skupovania na dlh. Tieto 
informácie sú potrebné ako pre investorov, orgány dohľadu a zamestnancov, tak aj pre 
verejnosť. V rámci požiadavky poskytovať informácie by nemali byť žiadne výnimky či už z 
hľadiska veľkosti fondu alebo veľkosti riadenej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1296
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

b) SAIF, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými SAIF, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito SAIF získať 25 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.
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Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1297
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) AIFS, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými AIFS, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito AIFS získať 30 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

b) SAIF, ktorí uzatvorili dohodu s jedným 
alebo viacerými SAIF, ktorá umožní AIF 
riadenému týmito SAIF získať 25 % alebo 
viac hlasovacích práv v emitentovi alebo 
v nekótovanej spoločnosti podľa toho, čo 
je vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1298
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Nekótované spoločnosti, v ktorých má 
SAIF kontrolný vplyv, dodržiavajú 
príslušné podnikové právo Únie a 
národné podnikové právo o poskytovaní 
informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1299
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Do ...* Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu vychádzajúcu z 
hodnotenia príslušných právnych 
predpisov v oblasti podnikového práva, 
ako aj príslušných smerníc týkajúcich sa 
finančného sektora doplnenú v prípade 
potreby legislatívnym návrhom vrátane, v 
prípade potreby, pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov k tejto smernici. Vo 
svojom hodnotení Komisia zohľadní ciele 
zvýšenia transparentnosti, spravodlivej 
hospodárskej súťaže a zachovania 
jednotných podmienok pre všetky 
spoločnosti bez akejkoľvek diskriminácie 
založenej na vlastníctve. V hodnotení sa 
zohľadní aj konkurencieschopnosť EÚ v 



AM\807997SK.doc 79/168 PE439.134v03-00

SK

súvislosti s financovaním inovácií. 
* Úradný vestník, prosím vložiť deň: 
Dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1300
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.



PE439.134v03-00 80/168 AM\807997SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1301
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1303
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Hranica regulácie fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií by sa preto mala znížiť na úroveň vedľajšej kontroly, 25 % 
hlasovacích práv možno považovať za hranicu ovládajúceho vplyvu. V mnohých členských 
štátoch sa fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií osobitne zameriavajú na 
MSP s náročnou štruktúrou zamestnanosti, na ktoré by sa nevzťahovali hranice uvedené 
v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1304
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

2. Na účely odseku 1 SAIF pred 
akvizíciou nekótovanej spoločnosti 
informujú príslušné orgány svojho 
členského štátu v prípade, že zamýšľaná 
akvizícia by mohla mať priamo či 
nepriamo za následok, že dlh cieľovej 
spoločnosti násobne prevýši ocenenie 
spoločnosti. V takomto prípade príslušné 
orgány obozretnej kontroly uskutočnia 
predbežnú kontrolu prípadných následkov 
akvizície, najmä so zreteľom na súvisiace 
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systémové riziká.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti poskytovania informácií, ktoré majú správcovia spoločností investujúcich do 
verejne neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu, nie sú relevantné 
a primerané na účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na 
povinnosti poskytovania informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré 
sú ťažko uplatniteľné (napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre 
nekótované spoločnosti, ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo 
hospodárskou špionážou). Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých 
aktivity môžu prinášať systémové riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1305
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušná nekótovaná spoločnosť 
zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka by mala byť úmerná veľkosti spoločnosti. Vylúčením všetkých MSP by sa 
z rozsahu platnosti smernice vylúčila väčšina akvizícií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1306
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušné nekótované spoločnosti sú
špeciálne účelové nástroje (SPV) alebo 
malé a stredné podniky.

Na účely tohto oddielu 
a) špeciálne účelové nástroje (SPV) 
znamená spoločnosti, ktoré v súlade so 
svojimi stanovami a uplatniteľnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi sú 
oprávnené nadobúdať, držať alebo 
predávať iba aktíva alebo podiely v iných
SPV, ktoré v súlade s pravidlami AIF 
alebo zakladajúcimi dokumentmi 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
môžu byť nadobúdané, držané alebo 
predávané alternatívnym investičným 
fondom alebo alternatívnymi investičnými 
fondmi;
b) malé a stredné podniky znamenajú 
spoločnosti, ktoré podľa svojich ostatných 
ročných alebo konsolidovaných závierok 
spĺňajú aspoň dve z týchto kritérií: 
i) priemerný počet zamestnancov v Únii 
počas finančného roka je menší ako 250; 
ii) ročný bilančný úhrn nepresahuje 43 
miliónov EUR; 
iii) čistý ročný obrat nepresahuje 50 
miliónov EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Nerozlíšené zahrnutie všetkých fondov s kontrolným vplyvom na spoločnosti by spôsobilo, že 
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otvorené fondy investujúce do nehnuteľností (Open-Ended Real Estate Funds – OEREF), 
ktoré vlastnia majetok prostredníctvom špeciálnych účelových nástrojov, by boli zaradené 
medzi AIF s kontrolným vplyvom. Narušilo by to bežnú prax OEREF, ktorá je nevyhnutná na 
zachovanie prístupu k niektorým trhom s nehnuteľnosťami. Z tohto dôvodu nie je začlenenie 
OEREF odôvodnené a akýkoľvek kontrolný vplyv na SPV nemôže byť kritériom na takéto 
začlenenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1307
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušný emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sú malé a stredné podniky , 
ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, 
majú ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 
mil. EUR a/alebo ročnú súvahu, ktorá 
nepresahuje 43 mil. EUR.

2. Tento oddiel nie je uplatniteľný, ak 
príslušná nekótovaná spoločnosť je malým 
alebo stredným podnikom, ktorý má menej 
ako 250 zamestnancov, ročný obrat, ktorý 
nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo ročnú 
súvahu, ktorá nepresahuje 43 mil. EUR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1308
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2a. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
ktorými sa vymedzia pojmy nekótovaných 
spoločností, nadobudnutia kontroly, 
viacnásobku (vrátane určenia jej 
základu), oceňovania a určovania 
obozretných pravidiel, ktoré sa v tejto 
súvislosti uplatňujú. 

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne 
uplatňovať v rámci smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe 
znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1309
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Články 28 až 30 sa neuplatňujú na  
priemyselné holdingové spoločnosti 
s akciami obchodovanými na 
regulovanom trhu EÚ, pokiaľ tieto 
spoločnosti vlastnia akcie svojich 
dcérskych podnikov alebo pridružených 
podnikov na účely vykonávania 
priemyselnej obchodnej stratégie a nie sú 
založené výlučne s cieľom vytvárania 
zisku pre svojich investorov 
prostredníctvom predaja v stanovenom 
časovom rámci.

Or. en

Odôvodnenie

Kótované priemyselné holdingové spoločnosti sú regulované smernicami o prospekte 
a transparentnosti, ako aj vnútroštátnym podnikovým právom, pravidlami kótovania a inými 
vnútroštátnymi predpismi. Zaručuje sa tým dostatočná miera transparentnosti vo vzťahu 
k investorom, regulátorom a spoločnosti vo všeobecnosti. Ustanovenia článkov 28 až 30 sú 
bezpredmetné alebo neprimerané pre tento druh spoločností.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh smernice
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Oznámenie o nadobudnutí kontrolného 
vplyvu v nekótovaných spoločnostiach

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.
Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS 
dosiahol pozíciu, pri ktorej bol schopný 
uplatňovať 30 % hlasovacích práv.
2. Oznámenie požadované podľa odseku 1 
obsahuje tieto informácie:
a) výslednú situáciu z hľadiska 
hlasovacích práv;
b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;
c) deň, ku ktorému sa dosiahla alebo 
presiahla táto hranica.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Akékoľvek povinnosti poskytovania informácií by sa mali dôsledne uplatňovať v rámci 
smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF 
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a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Návrh smernice
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Oznámenie o nadobudnutí kontrolného 
vplyvu v nekótovaných spoločnostiach

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.
Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS 
dosiahol pozíciu, pri ktorej bol schopný 
uplatňovať 30 % hlasovacích práv.
2. Oznámenie požadované podľa odseku 1 
obsahuje tieto informácie:
a) výslednú situáciu z hľadiska 
hlasovacích práv;
b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;
c) deň, ku ktorému sa dosiahla alebo 
presiahla táto hranica.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
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a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by sa akékoľvek povinnosti poskytovania informácií mali 
dôsledne uplatňovať v rámci smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe 
znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1312
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Oznámenie o nadobudnutí kontrolného 
vplyvu v nekótovaných spoločnostiach

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.
Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS 
dosiahol pozíciu, pri ktorej bol schopný 
uplatňovať 30 % hlasovacích práv.
2. Oznámenie požadované podľa odseku 1 
obsahuje tieto informácie:
a) výslednú situáciu z hľadiska 
hlasovacích práv;
b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;
c) deň, ku ktorému sa dosiahla alebo 
presiahla táto hranica.

Or. en
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Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1313
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Oznámenie o nadobudnutí kontrolného 
vplyvu v nekótovaných spoločnostiach

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.
Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS 
dosiahol pozíciu, pri ktorej bol schopný 
uplatňovať 30 % hlasovacích práv.
2. Oznámenie požadované podľa odseku 1 
obsahuje tieto informácie:
a) výslednú situáciu z hľadiska 
hlasovacích práv;
b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;
c) deň, ku ktorému sa dosiahla alebo 
presiahla táto hranica.

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosti poskytovania informácií, ktoré majú správcovia spoločností investujúcich do 
verejne neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu, nie sú relevantné 
a primerané na účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na 
povinnosti poskytovania informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré 
sú ťažko uplatniteľné (napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre 
nekótované spoločnosti, ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo 
hospodárskou špionážou). Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých 
aktivity môžu prinášať systémové riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 27 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenie o nadobudnutí kontrolného 
vplyvu v nekótovaných spoločnostiach 

Oznámenie o nadobudnutí významného 
podielu v nekótovaných spoločnostiach

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď SAIF sám alebo spoločne s iným 
SAIF nadobudne prostredníctvom 
viacerých AIF, ktoré spravuje, 10 %, 
20 %, 30 % alebo 50 % hlasovacích práv 
v emitentovi alebo v nekótovanej 
spoločnosti, oznámil emitentovi alebo 
nekótovanej spoločnosti, zástupcom 
svojich zamestnancov alebo, ak takíto 
zástupcovia nejestvujú, samotným 
zamestnancom, príslušnému orgánu 
členského štátu SAIF a príslušnému 
orgánu členského štátu, v ktorom má 
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emitent alebo nekótovaná spoločnosť 
sídlo, informácie uvedené v odseku 2.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď SAIF
nadobudol prostredníctvom viacerých 
AIF, ktoré spravuje, 10 %, 20 %, 30 % 
alebo 50 % hlasovacích práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1316
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIF schopný uplatňovať značný 
alebo kontrolný vplyv, ako je vymedzený 
v normách MŠFV, v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIF oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS
dosiahol pozíciu, pri ktorej bol schopný 
uplatňovať 30 % hlasovacích práv.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIF dosiahol 
pozíciu značného alebo kontrolného 
vplyvu.

Po prvom oznámení AIF oznamuje každé 
zvýšenie svojich hlasovacích práv o viac 
než 5 % alebo skutočnosť , že získal 
kontrolu, ako je vymedzená v normách 
MŠFV, v nekótovanej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

AIF oznámi nadobudnutie značného vplyvu v nekótovanej spoločnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1317
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, 
keď je SAIF schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento SAIF dal k dispozícii
danej nekótovanej spoločnosti a 
akcionárom, ktorých identifikačné údaje 
a adresy má SAIF k dispozícii, ktoré by 
mu mohla poskytnúť nekótovaná 
spoločnosť alebo ktoré by SAIF mohol 
získať zo zoznamu, ku ktorému má alebo 
môže získať prístup, informácie uvedené 
v odseku 2.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Tieto informácie sa poskytnú čo najskôr, 
ale najneskôr do desiatich pracovných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď SAIF dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
kontrolný vplyv.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 27 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti dosahujúce 
príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. Akékoľvek obavy 
v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov a zainteresovaných strán 
podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov investorov s kontrolným vplyvom 
v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by 
sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne uplatňovať v rámci smernice o práve 
obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých 
investujú.



AM\807997SK.doc 93/168 PE439.134v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1318
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 %
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIF alebo SAIF schopný 
uplatňovať 25 % alebo viac hlasovacích 
práv v nekótovanej spoločnosti, tento AIF 
alebo SAIF oznámil danej nekótovanej 
spoločnosti a všetkým ostatným 
akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1319
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 %
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIF alebo SAIF schopný 
uplatňovať 25 % alebo viac hlasovacích 
práv v nekótovanej spoločnosti, tento AIF 
alebo SAIF oznámil danej nekótovanej 
spoločnosti a všetkým ostatným 
akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1320
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
keď je AIFS schopný uplatňovať 30 % 
alebo viac hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

1. ESMA zabezpečí, aby v prípade, keď je 
SAIF schopný uplatňovať 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v nekótovanej 
spoločnosti, tento SAIF oznámil danej 
nekótovanej spoločnosti a všetkým 
ostatným akcionárom informácie uvedené 
v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie správ a oznámenia by sa mali adresovať ESMA, ktorý je konečným orgánom 
dohľadu nad SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1321
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch pracovných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIF alebo 
SAIF dosiahol pozíciu, pri ktorej bol 
schopný uplatňovať 25 % hlasovacích 
práv.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1322
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch pracovných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIF alebo 
SAIF dosiahol pozíciu, pri ktorej bol 
schopný uplatňovať 25 % hlasovacích 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1323
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do piatich pracovných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď SAIF dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
30 % hlasovacích práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1324
Pervenche Berès

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď AIFS dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 

Toto oznámenie sa zašle čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch obchodných dní, 
z ktorých prvý je dňom, keď SAIF dosiahol 
pozíciu, pri ktorej bol schopný uplatňovať 
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30 % hlasovacích práv. kontrolný vplyv.

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie správ a oznámenia by sa mali adresovať ESMA, ktorý je konečným orgánom 
dohľadu nad SAIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1325
Syed Kamall

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Oznámenie požadované podľa odseku 1 
obsahuje tieto informácie:

2. Informácie požadované podľa odseku 1 
zahŕňajú informácie, ktoré sú požadované 
na poskytovanie alebo oznamovanie 
subjektom uvedeným v odseku 1 v súlade 
s platným právom Únie.

a) výslednú situáciu z hľadiska 
hlasovacích práv;
b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;
c) deň, ku ktorému sa dosiahla alebo 
presiahla táto hranica.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 27 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti dosahujúce 
príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. Akékoľvek obavy 
v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov a zainteresovaných strán 
podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov investorov s kontrolným vplyvom 
v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by 
sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne uplatňovať v rámci smernice o práve 
obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých 
investujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;

b) podmienky, za ktorých sa dosiahla 
hranica vrátane informácií o úplnej 
identifikácii rôznych zúčastnených SAIF, 
AIF a akcionárov a identifikácie subjektov 
konajúcich s súlade s nimi, akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby 
oprávnenej uplatňovať hlasovacie práva 
v ich mene a prípadne reťazci podnikov, 
prostredníctvom ktorých sú hlasovacie 
práva v skutočnosti držané; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1327
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podmienky, za ktorých sa dosiahla
hranica 30 %, vrátane informácií 
o totožnosti rôznych zúčastnených 
akcionárov;

b) podmienky, za ktorých sa dosiahol 
značný alebo kontrolný vplyv, vrátane 
informácií o totožnosti rôznych 
zúčastnených akcionárov;

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s predchádzajúcimi PDN.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) zámer SAIF o ďalšom nadobúdaní 
hlasovacích práv, zámer o získaní 
kontrolného vplyvu, rozsah pákového 
efektu použitého na financovanie 
akvizície a plánovaný investičný horizont 
akvizície. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade zásadnej zmeny 
oznamovaných informácií SAIF oznámi 
zmenené informácie v súlade s postupom 
stanoveným v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1330
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 27a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27a
Kapitálová primeranosť v cieľových 

spoločnostiach
S cieľom zamedziť potenciálnemu 
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odpredaju časti aktív by čisté aktíva 
cieľovej spoločnosti kontrolovanej AIF 
mali byť v súlade s ustanoveniami režimu 
o kapitálovej primeranosti podľa druhej 
smernice o práve obchodných spoločností. 

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 15 ods. 1 písm. a) druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 
o koordinácii ochranných opatrení a ustanovenia článku 1 ods. 4 písm. b) a článku 1 ods. 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/68/ES zo 6. septembra 2006, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o akciové spoločnosti, by mohli pomôcť pri 
zamedzovaní odpredaja časti aktív ako predaja určeného len na splatenie akvizičného dlhu, 
pričom by zároveň poskytli dostatočný priestor na legitímnu strategickú reštrukturalizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1331
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 27b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27b
Povinnosti týkajúce sa investícií 

v cieľových spoločnostiach
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
právne predpisy, s cieľom vyhnúť sa 
potenciálnemu odpredaju časti aktív 
v cieľových spoločnostiach, do ktorých 
SAIF spravujúci AIF investujú, musí 
každý SAIF zabezpečiť, aby sa dodržala 
trojročná lehota viazanosti investície do 
cieľovej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Uzavreté fondy, ktoré nadobúdajú v cieľovej spoločnosti kontrolný vplyv, musia svoje 
investície zaviazať na obdobie troch rokov, aby sa predišlo akémukoľvek odpredaju časti 
aktív v tejto spoločnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1332
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 27c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27c
Obmedzenie pákového efektu v prípade 

nadobudnutia kontrolného vplyvu
Pákový efekt vyžívaný AIF, ktorý 
nadobudol kontrolný vplyv v nekótovanej 
spoločnosti, je obmedzený pomerom 
finančného dlhu použitého na akvizíciu 
k zisku pred úrokom, zdanením, 
oprávkami a odpismi. 
Tento pomer nesmie byť vyšší ako 4 
v čase nadobudnutia kontrolného vplyvu.
Dlh použitý na výpočet zahŕňa celý dlh 
použitý AIF na nadobudnutie 
kontrolného vplyvu bez ohľadu na to, či je 
dlh vedený v nadobudnutej spoločnosti 
alebo v AIF.
Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkami 49a, 49b a 49c, v ktorých sa 
spresní výpočet pomeru.

Or. en

Odôvodnenie

Na nadobúdanie spoločností by sa nemal využívať nadmerný pákový efekt, pretože to má 
škodlivé následky na ich rozvoj a investičné politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1333
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 27d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27d
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Obmedzenie podkapitalizácie AIF 
investujúcich do nekótovaných 

spoločností.
AIF, ktoré majú kontrolný vplyv 
v nekótovaných spoločnostiach využitím 
pákového efektu nesmú použiť 
disponibilný zisk nadobudnutej 
spoločnosti vykázaný pred akvizíciou na 
splácanie akvizičného dlhu. 
Spoločnosti nadobudnuté AIF za využitia 
pákového efektu nesmú počas prvých 
dvoch rokov po akvizícii vyplácať 
dividendy, ktoré by spôsobili zníženie 
disponibilného zisku pod úroveň pred 
akvizíciou.
Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkami 49a, 49b a 49c, v ktorých sa 
spresní výpočet obmedzenia vyplácania 
dividend.

Or. en

Odôvodnenie

Aktíva spoločnosti by sa nemali využívať na splácanie akvizičného dlhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 
v emitentoch alebo nekótovaných 

spoločnostiach
1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa 
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.
Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:
a) informácie podľa článku 6 ods. 3 

smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie1;

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a emitentom;

c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä pokiaľ 
ide o zamestnancov.

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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zamestnancov:
d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 

alebo po dohode s ostatnými AIFS 
dosiahol 30 % hranicu;

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti;
f) stratégiu zabraňovania a riadenia 

konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a nekótovanou spoločnosťou;

g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

2. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých ustanoví:
a) podrobný obsah informácií 

poskytovaných podľa odseku 1;
b) spôsob, akým budú tieto informácie 

oznamované.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Akékoľvek povinnosti poskytovania informácií by sa mali dôsledne uplatňovať v rámci 
smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF 
a spoločností, do ktorých investujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 
v emitentoch alebo nekótovaných 

spoločnostiach
1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa 
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.
Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:
a) informácie podľa článku 6 ods. 3 

smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie1;

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a emitentom;

c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS 
dosiahol 30 % hranicu;

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti;
f) stratégiu zabraňovania a riadenia 

konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a nekótovanou spoločnosťou;

g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

2. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých ustanoví:
a) podrobný obsah informácií 

poskytovaných podľa odseku 1;
b) spôsob, akým budú tieto informácie 

oznamované.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne 
uplatňovať v rámci smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe 
znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých investujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1336
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 
v emitentoch alebo nekótovaných 

spoločnostiach
1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa 
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.
Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:
a) informácie podľa článku 6 ods. 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách 
na prevzatie1;
b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS 
a emitentom;
c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.
Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS 
dosiahol 30 % hranicu;

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti;
f) stratégiu zabraňovania a riadenia 

konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a nekótovanou spoločnosťou;

g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

2. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých ustanoví:
a) podrobný obsah informácií 

poskytovaných podľa odseku 1;
b) spôsob, akým budú tieto informácie 

oznamované.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti poskytovania informácií, ktoré majú správcovia spoločností investujúcich do 
verejne neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu, nie sú relevantné 
a primerané na účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na 
povinnosti poskytovania informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré 
sú ťažko uplatniteľné (napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre 
nekótované spoločnosti, ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo 
hospodárskou špionážou). Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých 
aktivity môžu prinášať systémové riziko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1337
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 
v emitentoch alebo nekótovaných 

spoločnostiach
1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa 
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.
Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:
a) informácie podľa článku 6 ods. 3 

smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie1;

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a emitentom;

c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS 
dosiahol 30 % hranicu;

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti;
f) stratégiu zabraňovania a riadenia 

konfliktov záujmov, najmä medzi 
AIFS a nekótovanou spoločnosťou;

g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov.

2. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých ustanoví:
a) podrobný obsah informácií 

poskytovaných podľa odseku 1;
b) spôsob, akým budú tieto informácie 

oznamované.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1338
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 

Zverejňovanie informácií v prípade 
nadobudnutia kontrolného vplyvu 
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v emitentoch alebo nekótovaných 
spoločnostiach

v nekótovaných spoločnostiach

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď SAIF sám 
alebo spoločne s iným SAIF vlastní 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
AIF 30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej spoločnosti 
alebo iným spôsobom vlastní kontrolný 
vplyv v takomto AIF, tento SAIF poskytne 
informácie uvedené v druhom pododseku 
emitentovi, nekótovanej spoločnosti, ich 
príslušným akcionárom a ak to prichádza 
do úvahy, zástupcom zamestnancov alebo 
v prípade že takíto zástupcovia nejestvujú, 
samotným zamestnancom, príslušnému 
orgánu SAIF a príslušnému orgánu 
členského štátu, v ktorom má emitent 
alebo nekótovaná spoločnosť sídlo. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1340
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv 

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď SAIF
nadobudne kontrolný vplyv v nekótovanej 
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v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

spoločnosti, tento SAIF poskytne 
príslušnej nekótovanej spoločnosti, jej 
akcionárom a zástupcom zamestnancov
tieto informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom.  Nie 
je primerané požadovať od SAIF, ktorí nadobudli kontrolný vplyv, aby poskytovali tajné 
obchodné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1341
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIF
nadobudne značný alebo kontrolný vplyv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento SAIF poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade, že takíto 
zástupcovia nejestvujú, samotným 
zamestnancom.

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1342
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď SAIF
nadobudne 30 % alebo viac hlasovacích 
práv v nekótovanej spoločnosti, tento SAIF
čo najskôr poskytne informácie uvedené 
v druhom a treťom pododseku nekótovanej 
spoločnosti, jej príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade, že takíto 
zástupcovia nejestvujú, samotným 
zamestnancom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1343
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIF alebo
SAIF nadobudne 25 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
nekótovanej spoločnosti, tento AIF alebo 
SAIF poskytne informácie uvedené 
v druhom a treťom pododseku emitentovi, 
nekótovanej spoločnosti, ich príslušným 
akcionárom a ak to prichádza do úvahy, 
zástupcom zamestnancov alebo v prípade,
že takíto zástupcovia nejestvujú, samotným 
zamestnancom.

Or. en
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Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1344
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIFS získa
30 % alebo viac hlasovacích práv 
v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, tento AIFS poskytne 
informácie uvedené v druhom a treťom 
pododseku emitentovi, nekótovanej 
spoločnosti, ich príslušným akcionárom 
a ak to prichádza do úvahy, zástupcom 
zamestnancov alebo v prípade že takíto 
zástupcovia nie sú, samotným 
zamestnancom.

1. Navyše k článku 27 členské štáty 
zabezpečia, aby v prípade, keď AIF alebo
SAIF nadobudne 25 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi alebo 
nekótovanej spoločnosti, tento AIF alebo 
SAIF poskytne informácie uvedené 
v druhom a treťom pododseku emitentovi, 
nekótovanej spoločnosti, ich príslušným 
akcionárom a ak to prichádza do úvahy, 
zástupcom zamestnancov alebo v prípade,
že takíto zástupcovia nejestvujú, samotným 
zamestnancom.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1345
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 

vypúšťa sa
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a zástupcom zamestnancov:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1346
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:

Bez toho, aby bol narušený článok 6 ods. 
3 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 
o ponukách na prevzatie1 oznámenie 
uvedené v pododseku 1 obsahuje tieto 
informácie: 
1 Ú. v. ES L 142, 30.4.2004, s. 0,12.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1348
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:

Pokiaľ ide o emitentov, AIF alebo SAIF 
sprístupní príslušnému emitentovi, jeho 
akcionárom a zástupcom zamestnancov:

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1349
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o emitentov, AIFS sprístupní 
príslušnému emitentovi, jeho akcionárom 
a zástupcom zamestnancov:

Pokiaľ ide o emitentov, AIF alebo SAIF 
sprístupní príslušnému emitentovi, jeho 
akcionárom a zástupcom zamestnancov:

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1350
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informácie podľa článku 6 ods. 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách 
na prevzatie1;
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1351
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informácie podľa článku 6 ods. 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách 
na prevzatie1;
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) informácie podľa článku 6 ods. 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách 
na prevzatie1;

a) zámery SAIF, čo sa týka budúcej 
obchodnej činnosti emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti, ochrany 
pracovných miest ich zamestnancov a 
manažmentu vrátane každej podstatnej 
zmeny v podmienkach zamestnania, a 
najmä strategických alebo rozvojových 
plánov SAIF a pravdepodobných 
dôsledkov týchto plánov na zamestnanosť 
a miesta sídla podnikov spoločností;

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť si vyžaduje, aby sa v prípade, že AIF nadobudne značný podiel, informácie 
poskytli všetkým zainteresovaným stranám. Týka sa to predovšetkým strategického plánu 
investora a jeho účinkov na zamestnanosť a miesto sídla podniku, ako aj akéhokoľvek 
plánovaného rozdelenia aktív (keďže pri odkúpení podniku na dlh sa takéto rozdelenia 
spravidla uskutočňujú s cieľom splatenia úveru, ktorý si na financovanie akvizície cieľovej 
spoločnosti zobral nadobúdací podnik).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) plánované významné rozdelenia aktív;

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť si vyžaduje, aby sa v prípade nadobudnutia značného podielu AIF 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12.
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informácie poskytli všetkým zainteresovaným stranám. Týka sa to akéhokoľvek plánovaného 
rozdelenia aktív (keďže pri odkúpení podniku na dlh sa takéto rozdelenia spravidla 
uskutočňujú s cieľom splatenia úveru, ktorý si na financovanie akvizície cieľovej spoločnosti 
zobral nadobúdací podnik).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1354
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS 
a emitentom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1355
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS 
a emitentom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1356
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS
a emitentom;

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIF
alebo SAIF a emitentom;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1357
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS
a emitentom;

b) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIF
alebo SAIF a emitentom;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1358
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1359
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala týkať emitentov, pretože títo sú regulovaní podnikovým právom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1360
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) politiku externej a internej komunikácie 
emitenta, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.

c) pre AIF s kontrolným vplyvom politiku 
externej a internej komunikácie emitenta, 
najmä pokiaľ ide o zamestnancov.
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Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky musia byť úmerné úrovni kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1361
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) prípadné následky pre zamestnancov.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1362
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) prípadné následky pre zamestnancov.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

vypúšťa sa

d) totožnosť AIFS, ktorý buď 
individuálne alebo po dohode s ostatnými 
AIFS dosiahol 30 % hranicu;
e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti;
f) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS 
a nekótovanou spoločnosťou;
g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo nekótovanej 
spoločnosti, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1364
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, 
AIFS sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zmenami v článku 28 odseku 1 pododseku 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1365
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, AIFS
sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, AIF 
alebo SAIF sprístupní príslušnej 
nekótovanej spoločnosti, jej akcionárom a 
zástupcom zamestnancov:

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1366
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, AIFS
sprístupní príslušnej nekótovanej 
spoločnosti, jej akcionárom a zástupcom 
zamestnancov:

Pokiaľ ide o nekótované spoločnosti, AIF 
alebo SAIF sprístupní príslušnej 
nekótovanej spoločnosti, jej akcionárom a 
zástupcom zamestnancov:

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1367
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS dosiahol 
30 % hranicu;

d) totožnosť AIF alebo SAIF, ktorý buď 
individuálne alebo po dohode s ostatnými 
SAIF dosiahol 25 % hranicu;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1368
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS dosiahol 
30 % hranicu;

d) totožnosť AIF alebo SAIF, ktorý buď 
individuálne alebo po dohode s ostatnými 
SAIF dosiahol 25 % hranicu;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1369
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS
dosiahol 30 % hranicu;

d) totožnosť SAIF, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými SAIF získal 
značný alebo kontrolný vplyv;

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s predchádzajúcimi PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1370
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno d 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) totožnosť AIFS, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými AIFS dosiahol 
30 % hranicu;

d) totožnosť SAIF, ktorý buď individuálne 
alebo po dohode s ostatnými SAIF dosiahol 
kontrolný vplyv;

Or. en

Odôvodnenie

Kontrolný vplyv by sa mal zladiť s podnikovým právom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1371
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zásadné obchodné informácie, ktorých poskytnutie by narušilo hospodársku súťaž 
a viedlo by k nerovným podmienkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1372
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je primerané požadovať od SAIF, ktorí nadobudli kontrolný vplyv, aby poskytovali tajné 
obchodné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1373
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) plán rozvoja nekótovanej spoločnosti; e) pre AIF, ktoré majú kontrolný vplyv a 
využívajú pákový efekt, plán rozvoja 
nekótovanej spoločnosti;
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Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky musia byť úmerné úrovni kontroly a využitiu či nevyužitiu pákového efektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1374
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS
a nekótovanou spoločnosťou;

f) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIF 
alebo SAIF a nekótovanou spoločnosťou;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1375
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIFS
a nekótovanou spoločnosťou;

f) stratégiu zabraňovania a riadenia 
konfliktov záujmov, najmä medzi AIF 
alebo SAIF a nekótovanou spoločnosťou;

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1376
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) politiku externej a internej 
komunikácie emitenta alebo nekótovanej
spoločnosti, najmä pokiaľ ide 
o zamestnancov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1377
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) politiku externej a internej komunikácie 
emitenta alebo nekótovanej spoločnosti, 
najmä pokiaľ ide o zamestnancov. 

g) pre AIF, ktoré majú kontrolný vplyv a 
využívajú pákový efekt, politiku externej 
a internej komunikácie emitenta, najmä 
pokiaľ ide o zamestnancov. 

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky musia byť úmerné úrovni kontroly a využitiu či nevyužitiu pákového efektu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1378
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) prípadné následky pre zamestnancov 
vyplývajúce z podnikovej stratégie 
a zamestnaneckej politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1379
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) prípadné následky pre zamestnancov 
vyplývajúce z podnikovej stratégie 
a zamestnaneckej politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Informácie o zástupcoch 
zamestnancov alebo o zamestnancoch 
podľa ods. 1 podliehajú ustanoveniam 
smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 
2001 o aproximácii zákonov členských 
štátov týkajúcich sa zachovania práv 
zamestnancov pri prevodoch podnikov, 
závodov alebo častí podnikov alebo 
závodov1.
1 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1381
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých ustanoví: vypúšťa sa

a) podrobný obsah informácií 
poskytovaných podľa odseku 1;
b) spôsob, akým budú tieto informácie 
oznamované.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1382
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých ustanoví:

2. Komisia môže  prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkami 
49a, 49b a 49c schváliť opatrenia, 
v ktorých ustanoví:

a) podrobný obsah informácií 
poskytovaných podľa odseku 1;

a) podrobný obsah informácií 
poskytovaných podľa odseku 1;

b) spôsob, akým budú tieto informácie 
oznamované.

b) spôsob, akým budú tieto informácie 
oznamované.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa tento článok zachová, je cieľom zladiť znenie s novými komitologickým 
postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podrobný obsah informácií 
poskytovaných podľa odseku 1;

a) podrobný obsah informácií 
poskytovaných podľa tohto článku;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1384
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Keď AIF alebo SAIF dosiahnu 
pozíciu, v ktorej môžu vykonávať 
kontrolné práva, cieľová spoločnosť 
informuje zástupcov svojich 
zamestnancov alebo, ak takíto zástupcovia 
nejestvujú, zamestnancov samotných 
komplexným spôsobom a v primeranom 
predstihu pred prevzatím o tom, či a do 
akej miery je narušené vedenie 
obchodných záležitostí, a to tým, že 
poskytnú všetky relevantné dokumenty, 
ktoré sa uvádzajú v článku 9 ods. 5 
smernice 2004/25/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1385
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28a
Poskytovanie informácií

1. SAIF oznámi cieľovej spoločnosti do 
20 pracovných dní tieto informácie:
a) ciele, ktoré sleduje prevzatím;
b) podkladový kapitál pre prevzatie; 
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Cieľová spoločnosť oznámenie zverejní.
2. Cieľová spoločnosť bezodkladne 
informuje zástupcov zamestnancov alebo 
v prípade, že takíto zástupcovia nejestvujú, 
samotných zamestnancov o ustanoveniach 
v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1386
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28a
Poskytovanie informácií

1. SAIF oznámi cieľovej spoločnosti do 
20 pracovných dní tieto informácie:
a) ciele, ktoré sleduje prevzatím;
b) podkladový kapitál pre prevzatie; 
Cieľová spoločnosť oznámenie zverejní.
2. Cieľová spoločnosť bezodkladne 
informuje zástupcov zamestnancov alebo 
v prípade, že takíto zástupcovia nejestvujú, 
samotných zamestnancov o ustanoveniach 
v odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Odkúpenia podnikov na dlh (leveraged buy-out – LBO) majú často vážne dôsledky na 
spoločnosti a zamestnancov. Nevyhnutné sú preto práva zamestnancov na poskytovanie 
informácií a konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1387
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 28b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28b
Sankcie

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijme 
SAIF a/alebo cieľová spoločnosť a ktoré 
závažným  spôsobom poruší požiadavky 
poskytovania informácií a ich 
zverejňovania uvedené v článkoch 27, 28 
a 28a, nemalo právnu účinnosť. Táto 
právna neúčinnosť potrvá dovtedy, pokým 
si SAIF a/alebo cieľová spoločnosť 
nesplnia svoje povinnosti alebo, ak to už 
nie je možné, pokým sa nevytvorí 
adekvátny opravný prostriedok v súlade 
s podmienkami a postupmi, ktoré stanovia 
členské štáty.
2. Na účely odseku 1 sa pod závažným 
porušením rozumie najmä:
a) úplná absencia poskytnutia informácií 
zástupcom zamestnancov pred prijatím 
rozhodnutia; a 
b) zadržiavanie dôležitých informácií 
alebo poskytnutie nepravdivých 
informácií, ktoré znemožnia výkon práva 
na informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Skúsenosti ukazujú, že mnohé veľké spoločnosti radšej zaplatia pokutu, ako by mali 
dodržiavať požiadavky informovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1388
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 28b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28b
Sankcie

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijme 
SAIF a/alebo cieľová spoločnosť a ktoré 
závažným  spôsobom poruší požiadavky 
poskytovania informácií a ich 
zverejňovania uvedené v článkoch 27, 28 
a 28a, nemalo právnu účinnosť. Táto 
právny neúčinnosť potrvá dovtedy, pokým 
si SAIF a/alebo cieľová spoločnosť 
nesplnia svoje povinnosti alebo, ak to už 
nie je možné, pokým sa nevytvorí 
adekvátny opravný prostriedok v súlade 
s podmienkami a postupmi, ktoré stanovia 
členské štáty.
2. Na účely odseku 1 sa pod závažným 
porušením rozumie najmä:
a) úplná absencia poskytnutia informácií 
zástupcom zamestnancov pred prijatím 
rozhodnutia; alebo 
b) zadržiavanie dôležitých informácií 
alebo poskytnutie nepravdivých 
informácií, ktoré znemožnia výkon práva 
na informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Skúsenosti ukazujú, že mnohé veľké spoločnosti radšej zaplatia pokutu, ako by mali 
dodržiavať požiadavky informovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29

Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
výročnej správy AIF, ktorý uplatňuje 
kontrolný vplyv v emitentoch alebo 

v nekótovaných spoločnostiach
1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS 

zahrnuli do výročnej správy 
ustanovenej v článku 19 za každý AIF, 
ktorý riadia, doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.

2. Výročná správa AIF zahŕňa 
nasledujúce doplňujúce informácie za 
každého emitenta a za každú 
nekótovanú spoločnosť, do ktorých 
AIF investoval:
a) pokiaľ ide o prevádzkový 

a finančný rozvoj, prezentáciu 
výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu 
o pokroku činností spoločnosti 
a finančných záležitostiach, 
hodnotenie očakávaného pokroku 
činností a finančných záležitostí 
a správu o významných 
udalostiach počas finančného 
roka;

b) pokiaľ ide o finančné a ostatné 
riziká, aspoň finančné riziká 
spojené s kapitálovou štruktúrou;

c) pokiaľ ide o záležitosti 
zamestnancov, fluktuáciu, 
ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov;

d) výkaz o významných rozdeleniach 

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
2 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
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aktív.
Výročná správa AIF ďalej obsahuje 
za každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, 
informácie uvedené v písmene f) 
článku 46a ods. 1 štvrtej smernice 
Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 
o ročnej účtovnej závierke niektorých 
typov spoločností1, vychádzajúca 
z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy 
a prehľad kapitálovej štruktúry podľa 
písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.
V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol 
kontrolný vplyv, uvedie prehľad 
spôsobov riadenia a informácie 
ustanovené v písmenách b), c) a e) až 
h) článku 3 druhej smernice Rady 
77/91/EHS o koordinácii ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú 
od obchodných spoločností na 
ochranu záujmov spoločníkov 
a tretích osôb v zmysle druhého 
odseku článku 58 Zmluvy, pokiaľ ide 
o zakladanie akciových spoločností, 
udržiavanie a zmenu ich základného 
imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení2.

3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, 
poskytne informácie uvedené v ods. 2 
vyššie všetkým zástupcom 
zamestnancov príslušnej spoločnosti 
uvedeným v odseku 1 článku 26 
v lehote stanovenej v článku 19 ods. 1.

4. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví podrobný 
obsah informácií, ktoré majú byť 
poskytnuté podľa odsekov 1 a 2.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice 
jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.
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Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Akékoľvek povinnosti poskytovania informácií by sa mali dôsledne uplatňovať v rámci 
smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF 
a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29

Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
výročnej správy AIF, ktorý uplatňuje 
kontrolný vplyv v emitentoch alebo 

v nekótovaných spoločnostiach
1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS 

zahrnuli do výročnej správy 
ustanovenej v článku 19 za každý AIF, 
ktorý riadia, doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.

2. Výročná správa AIF zahŕňa 
nasledujúce doplňujúce informácie za 
každého emitenta a za každú 
nekótovanú spoločnosť, do ktorých 
AIF investoval:
a) pokiaľ ide o prevádzkový 

a finančný rozvoj, prezentáciu 
výnosov a ziskov podľa 

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
2 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
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obchodných segmentov, správu 
o pokroku činností spoločnosti 
a finančných záležitostiach, 
hodnotenie očakávaného pokroku 
činností a finančných záležitostí 
a správu o významných 
udalostiach počas finančného 
roka;

b) pokiaľ ide o finančné a ostatné 
riziká, aspoň finančné riziká 
spojené s kapitálovou štruktúrou;

c) pokiaľ ide o záležitosti 
zamestnancov, fluktuáciu, 
ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov;

d) výkaz o významných rozdeleniach 
aktív.

Výročná správa AIF ďalej obsahuje 
za každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, 
informácie uvedené v písmene f) 
článku 46a ods. 1 štvrtej smernice 
Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 
o ročnej účtovnej závierke niektorých 
typov spoločností1, vychádzajúca 
z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy 
a prehľad kapitálovej štruktúry podľa 
písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.
V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol
kontrolný vplyv, uvedie prehľad 
spôsobov riadenia a informácie 
ustanovené v písmenách b), c) a e) až 
h) článku 3 druhej smernice Rady 
77/91/EHS o koordinácii ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú 
od obchodných spoločností na 
ochranu záujmov spoločníkov 
a tretích osôb v zmysle druhého 
odseku článku 58 Zmluvy, pokiaľ ide 
o zakladanie akciových spoločností, 
udržiavanie a zmenu ich základného 
imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení2.
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3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, 
poskytne informácie uvedené v ods. 2 
vyššie všetkým zástupcom 
zamestnancov príslušnej spoločnosti 
uvedeným v odseku 1 článku 26 
v lehote stanovenej v článku 19 ods. 1.

4. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví podrobný 
obsah informácií, ktoré majú byť 
poskytnuté podľa odsekov 1 a 2.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice 
jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Zodpovedajúcim spôsobom by sa povinnosti poskytovania informácií mali dôsledne 
uplatňovať v rámci smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe 
znevýhodňovania SAIF a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1391
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29

Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
výročnej správy AIF, ktorý uplatňuje 
kontrolný vplyv v emitentoch alebo 

vypúšťa sa
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v nekótovaných spoločnostiach
1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS 

zahrnuli do výročnej správy 
ustanovenej v článku 19 za každý AIF, 
ktorý riadia, doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.

2. Výročná správa AIF zahŕňa 
nasledujúce doplňujúce informácie za 
každého emitenta a za každú 
nekótovanú spoločnosť, do ktorých 
AIF investoval:
a) pokiaľ ide o prevádzkový 

a finančný rozvoj, prezentáciu 
výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu 
o pokroku činností spoločnosti 
a finančných záležitostiach, 
hodnotenie očakávaného pokroku 
činností a finančných záležitostí 
a správu o významných 
udalostiach počas finančného 
roka;

b) pokiaľ ide o finančné a ostatné 
riziká, aspoň finančné riziká 
spojené s kapitálovou štruktúrou;

c) pokiaľ ide o záležitosti 
zamestnancov, fluktuáciu, 
ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov;

d) výkaz o významných rozdeleniach 
aktív.

Výročná správa AIF ďalej obsahuje 
za každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, 
informácie uvedené v písmene f) 
článku 46a ods. 1 štvrtej smernice 
Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 
o ročnej účtovnej závierke niektorých 
typov spoločností1, vychádzajúca 
z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy 
a prehľad kapitálovej štruktúry podľa 
písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.

                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
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V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol 
kontrolný vplyv, uvedie prehľad 
spôsobov riadenia a informácie 
ustanovené v písmenách b), c) a e) až 
h) článku 3 druhej smernice Rady 
77/91/EHS o koordinácii ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú 
od obchodných spoločností na 
ochranu záujmov spoločníkov 
a tretích osôb v zmysle druhého 
odseku článku 58 Zmluvy, pokiaľ ide 
o zakladanie akciových spoločností, 
udržiavanie a zmenu ich základného 
imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení1.

3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, 
poskytne informácie uvedené v ods. 2 
vyššie všetkým zástupcom 
zamestnancov príslušnej spoločnosti 
uvedeným v odseku 1 článku 26 
v lehote stanovenej v článku 19 ods. 1.

4. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví podrobný 
obsah informácií, ktoré majú byť 
poskytnuté podľa odsekov 1 a 2.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice 
jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1392
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29

Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
výročnej správy AIF, ktorý uplatňuje 
kontrolný vplyv v emitentoch alebo 

v nekótovaných spoločnostiach
1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS 

zahrnuli do výročnej správy 
ustanovenej v článku 19 za každý AIF, 
ktorý riadia, doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.

2. Výročná správa AIF zahŕňa 
nasledujúce doplňujúce informácie za 
každého emitenta a za každú 
nekótovanú spoločnosť, do ktorých 
AIF investoval:
a) pokiaľ ide o prevádzkový 

a finančný rozvoj, prezentáciu 
výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu 
o pokroku činností spoločnosti 
a finančných záležitostiach, 
hodnotenie očakávaného pokroku 
činností a finančných záležitostí 
a správu o významných 
udalostiach počas finančného 
roka;

b) pokiaľ ide o finančné a ostatné 
riziká, aspoň finančné riziká 
spojené s kapitálovou štruktúrou;

c) pokiaľ ide o záležitosti 
zamestnancov, fluktuáciu, 
ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov;

d) výkaz o významných rozdeleniach 

vypúšťa sa

                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
2 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
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aktív.
Výročná správa AIF ďalej obsahuje 
za každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, 
informácie uvedené v písmene f) 
článku 46a ods. 1 štvrtej smernice 
Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 
o ročnej účtovnej závierke niektorých 
typov spoločností1, vychádzajúca 
z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy 
a prehľad kapitálovej štruktúry podľa 
písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.
V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol 
kontrolný vplyv, uvedie prehľad 
spôsobov riadenia a informácie 
ustanovené v písmenách b), c) a e) až 
h) článku 3 druhej smernice Rady 
77/91/EHS o koordinácii ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú 
od obchodných spoločností na 
ochranu záujmov spoločníkov 
a tretích osôb v zmysle druhého 
odseku článku 58 Zmluvy, pokiaľ ide 
o zakladanie akciových spoločností, 
udržiavanie a zmenu ich základného 
imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení2.

3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, 
poskytne informácie uvedené v ods. 2 
vyššie všetkým zástupcom 
zamestnancov príslušnej spoločnosti 
uvedeným v odseku 1 článku 26 
v lehote stanovenej v článku 19 ods. 1.

4. Komisia prijme vykonávacie 
opatrenia, v ktorých stanoví podrobný 
obsah informácií, ktoré majú byť 
poskytnuté podľa odsekov 1 a 2.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice 
jej doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.
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Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti poskytovania informácií, ktoré majú správcovia spoločností investujúcich do 
verejne neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu, nie sú relevantné 
a primerané na účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na 
povinnosti poskytovania informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré 
sú ťažko uplatniteľné (napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre 
nekótované spoločnosti, ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo 
hospodárskou špionážou). Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých 
aktivity môžu prinášať systémové riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1393
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ustanovenia týkajúce sa výročnej 
správy AIF, ktorý uplatňuje kontrolný 
vplyv v emitentoch alebo v nekótovaných 
spoločnostiach

Osobitné ustanovenia týkajúce sa výročnej 
správy AIF, ktorý uplatňuje kontrolný 
vplyv v nekótovaných spoločnostiach

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1394
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS
zahrnuli do výročnej správy ustanovenej 
v článku 19 za každý AIF, ktorý riadia,
doplňujúce informácie ustanovené 
v odseku 2 tohto článku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby AIF 
a SAIF, za každý AIF, ktorý riadia, 
zahrnuli do výročnej správy ustanovenej 
v článku 19 doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1395
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby AIFS
zahrnuli do výročnej správy ustanovenej 
v článku 19 za každý AIF, ktorý riadia,
doplňujúce informácie ustanovené 
v odseku 2 tohto článku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby AIF 
a SAIF, za každý AIF, ktorý riadia, 
zahrnuli do výročnej správy ustanovenej 
v článku 19 doplňujúce informácie 
ustanovené v odseku 2 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Aktívne spravované portfólio verejne neobchodovateľných akcií, ktoré investuje a predáva 
rýchlym tempom prináša zamestnancom vyššie riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1396
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každého emitenta 
a za každú nekótovanú spoločnosť, do
ktorých AIF investoval:

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každého emitenta 
a za každú nekótovanú spoločnosť, v
ktorých má AIF kontrolný vplyv:

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky musia byť úmerné úrovni kontroly.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každého emitenta 
a za každú nekótovanú spoločnosť, do
ktorých AIF investoval:

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každého emitenta 
a za každú nekótovanú spoločnosť, v
ktorých má AIF kontrolný vplyv podľa 
článku 28:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1398
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každého 
emitenta a za každú nekótovanú 
spoločnosť, do ktorých AIF investoval:

2. Výročná správa AIF zahŕňa nasledujúce 
doplňujúce informácie za každú 
nekótovanú spoločnosť, v ktorej AIF
nadobudol kontrolný vplyv:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach, hodnotenie očakávaného 
pokroku činností a finančných záležitostí 

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach, hodnotenie očakávaného 
pokroku činností a finančných záležitostí 
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a správu o významných udalostiach počas 
finančného roka;

a správu o významných udalostiach počas 
finančného roka a o výskumných 
a vývojových plánoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1400
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach, hodnotenie očakávaného 
pokroku činností a finančných záležitostí
a správu o významných udalostiach počas 
finančného roka;

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach a správu o významných 
udalostiach počas finančného roka;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1401
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach, hodnotenie očakávaného 
pokroku činností a finančných záležitostí 
a správu o významných udalostiach počas 
finančného roka;

a) pokiaľ ide o prevádzkový a finančný 
rozvoj, kapitálovú štruktúru, investičné 
výdavky a výdavky na výskum a vývoj, 
prezentáciu výnosov a ziskov podľa 
obchodných segmentov, správu o pokroku 
činností spoločnosti a finančných 
záležitostiach, hodnotenie očakávaného 
pokroku činností a finančných záležitostí 
a správu o významných udalostiach počas 
finančného roka;
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Or. en

Odôvodnenie

Tieto prvky sú dôležité na vyhodnotenie účinku kontroly zo strany AIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1402
Wolf Klinz 

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pokiaľ ide o finančné a ostatné riziká, 
aspoň finančné riziká spojené 
s kapitálovou štruktúrou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pokiaľ ide o záležitosti zamestnancov, 
fluktuáciu, ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov;

c) pokiaľ ide o záležitosti zamestnancov, 
fluktuáciu, ukončenie pracovného pomeru, 
prijímanie nových zamestnancov, politiku 
odmeňovania a ostatné zamestnanecké 
podmienky;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné mať jasný obraz o postupoch fondov investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií v mnohých oblastiach vrátane výskumu a vývoja, zamestnanosti, 
podmienok zamestnania, rozdelenia aktív, životného prostredia, financovania akvizícií, 
odmeňovania manažmentu, cien akvizícií a odpredávania, ako aj sídiel podniku. Niekedy tieto 
informácie poskytuje sektor na základe dobrovoľnosti, ale tieto informácie nie sú 
konzistentné, úplné ani spoľahlivé.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) výkaz o významných rozdeleniach aktív. d) výkaz o uskutočnených, prebiehajúcich 
alebo plánovaných významných 
rozdeleniach aktív.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1405
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) výkaz o významných rozdeleniach aktív. d) výkaz o významných rozdeleniach aktív 
a ročnom obrate aktív.

Or. en

Odôvodnenie

Aktívne spravované portfólio verejne neobchodovateľných akcií, ktoré investuje a predáva 
rýchlym tempom prináša zamestnancom vyššie riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1406
Jürgen Klute

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) výkaz o významných rozdeleniach aktív. d) výkaz o významných rozdeleniach aktív 
a ročnom obrate aktív.
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Or. en

Odôvodnenie

Aktívne spravované portfólio verejne neobchodovateľných akcií, ktoré investuje a predáva 
rýchlym tempom prináša zamestnancom vyššie riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno da (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) environmentálnu politiku; 

Or. en

Odôvodnenie

O spoločnostiach kontrolovaných SAIF sa musia poskytnúť úplné informácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno db (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

db) financovanie akvizície, plán 
refinancovania po akvizícii;

Or. en

Odôvodnenie

O spoločnostiach kontrolovaných SAIF sa musia poskytnúť úplné informácie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno dc (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

dc) odmeňovanie manažmentu;

Or. en

Odôvodnenie

O spoločnostiach kontrolovaných SAIF sa musia poskytnúť úplné informácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno dd (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

dd) cena akvizície a cena opätovného 
predaja;

Or. en

Odôvodnenie

O spoločnostiach kontrolovaných SAIF sa musia poskytnúť úplné informácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno de (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

de) dôležité zmeny miesta sídla podniku 
emitenta alebo súkromnej spoločnosti;

Or. en
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Odôvodnenie

O spoločnostiach kontrolovaných SAIF sa musia poskytnúť úplné informácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1412
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výročná správa AIF ďalej obsahuje za 
každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, informácie 
uvedené v písmene f) článku 46a ods. 1 
štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. 
júla 1978 o ročnej účtovnej závierke 
niektorých typov spoločností1, 
vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) 
zmluvy a prehľad kapitálovej štruktúry 
podľa písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výročná správa AIF ďalej obsahuje za 
každého emitenta, v ktorom AIF 
nadobudol kontrolný vplyv, informácie
uvedené v písmene f) článku 46a ods. 1 
štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. 
júla 1978 o ročnej účtovnej závierke 
niektorých typov spoločností2, 

Výročná správa AIF ďalej obsahuje za 
každého emitenta, v ktorom má SAIF 
kontrolný vplyv v zmysle článku 28, tieto 
informácie :

                                               
1 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
2 Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978, s. 11.
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vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) 
zmluvy a prehľad kapitálovej štruktúry 
podľa písmen a) a d) ods. 1 článku 10 
smernice 2004/25/ES.

a) zloženie a činnosť správnych, 
riadiacich a dozorných orgánov a ich 
výborov; a 
b) prehľad kapitálovej štruktúry vrátane 
cenných papierov, ktoré sa nemôžu 
obchodovať na regulovanom trhu 
v členskom štáte, podľa potreby 
s uvedením rôznych druhov akcií, a, za 
každý druh akcie, práva a povinnosti 
súvisiace s ním a percento celkového 
upísaného akciového kapitálu, ktoré 
predstavuje, ako aj podrobné informácie 
o držiteľoch akýchkoľvek cenných 
papierov s osobitnými kontrolnými 
právami a popis týchto práv.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh PDN nemení obsah smernice, ale zahŕňa podstatu článkov, na ktoré sa odvoláva skôr 
v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1414
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol 
kontrolný vplyv, uvedie prehľad spôsobov 
riadenia a informácie ustanovené 
v písmenách b), c) a e) až h) článku 3 
druhej smernice Rady 77/91/EHS 
o koordinácii ochranných opatrení, ktoré 
členské štáty vyžadujú od obchodných 

vypúšťa sa
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spoločností na ochranu záujmov 
spoločníkov a tretích osôb v zmysle 
druhého odseku článku 58 Zmluvy, 
pokiaľ ide o zakladanie akciových 
spoločností, udržiavanie a zmenu ich 
základného imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej AIF nadobudol 
kontrolný vplyv, uvedie prehľad spôsobov 
riadenia a informácie ustanovené 
v písmenách b), c) a e) až h) článku 3 
druhej smernice Rady 77/91/EHS 
o koordinácii ochranných opatrení, ktoré 
členské štáty vyžadujú od obchodných 
spoločností na ochranu záujmov 
spoločníkov a tretích osôb v zmysle 
druhého odseku článku 58 Zmluvy, 
pokiaľ ide o zakladanie akciových 
spoločností, udržiavanie a zmenu ich 
základného imania, s cieľom dosiahnuť 
rovnocennosť týchto opatrení2.

V správe AIF sa za každú nekótovanú 
spoločnosť, v ktorej má SAIF kontrolný 
vplyv v zmysle článku 28, uvedie prehľad 
spôsobov riadenia a tieto informácie:

a) nominálnu hodnotu upísaných akcií 
a najmenej raz ročne ich počet;
b) počet upísaných akcií bez uvedenia ich 
nominálnej hodnoty, pokiaľ vnútroštátne 
právne predpisy vydanie takých akcií 
umožňujú;
c) ak jestvuje viacej druhov akcií, 

                                               
1 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
2 Ú. v. ES L 26, 31. 1. 1977, s. 1.
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informácie podľa písmen a) a b) za každý 
z nich a práva spojené s akciami každého 
druhu;
d) formu akcie na meno alebo 
na doručiteľa, pokiaľ vnútroštátne 
právne predpisy stanovujú tieto dve formy, 
ako aj ustanovenia o ich premene, pokiaľ 
ju právne predpisy upravujú;
e) výšku upísaného základného imania 
splateného v čase založenia spoločnosti 
alebo v čase získania povolenia na začatie 
jej činnosti;
f) nominálnu hodnotu akcií, alebo ak 
nominálna hodnota nie je stanovená, 
počet akcií vydaných ako protiplnenie za 
nepeňažný vklad, ako aj predmet tohto 
vkladu a meno vkladateľa; 

Or. en

Odôvodnenie

Návrh PDN nemení obsah smernice, ale zahŕňa podstatu článkov, na ktoré sa odvoláva skôr 
v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, poskytne 
informácie uvedené v ods. 2 vyššie 
všetkým zástupcom zamestnancov 
príslušnej spoločnosti uvedeným v odseku 
1 článku 26 v lehote stanovenej v 
článku 19 ods. 1.

3. SAIF za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, poskytne 
informácie uvedené v ods. 2 vyššie 
všetkým zástupcom zamestnancov 
príslušnej spoločnosti uvedeným v odseku 
1 článku 26, príslušnému orgánu SAIF 
a príslušnému orgánu členského štátu, 
v ktorom má emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť sídlo, a to v lehote stanovenej 
v článku 19 ods. 1.

Or. en
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Odôvodnenie

Úplná transparentnosť si vyžaduje, aby výročná správa AIF, ktorý má v spoločnosti kontrolný 
vplyv, bola dodaná príslušným orgánom na kontrolné a štatistické účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1417
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. AIFS za každý AIF, ktorý riadi, a za 
ktorý podlieha tomuto oddielu, poskytne
informácie uvedené v ods. 2 vyššie
všetkým zástupcom zamestnancov 
príslušnej spoločnosti uvedeným v odseku 
1 článku 26 v lehote stanovenej v 
článku 19 ods. 1.

3. AIF, ktorý podlieha tomuto oddielu, 
a SAIF za každý AIF, ktorý spravuje, 
poskytnú informácie uvedené v ods. 2 
všetkým zástupcom zamestnancov 
príslušnej spoločnosti uvedeným v odseku 
1 článku 26 v lehote stanovenej v 
článku 19 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1418
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých stanoví podrobný obsah 
informácií, ktoré majú byť poskytnuté 
podľa odsekov 1 a 2.

vypúšťa sa

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1419
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, 
v ktorých stanoví podrobný obsah 
informácií, ktoré majú byť poskytnuté 
podľa odsekov 1 a 2.

4. Komisia môže  prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkami 
49a, 49b a 49c schváliť opatrenia, 
v ktorých stanoví podrobný obsah 
informácií, ktoré majú byť poskytnuté 
podľa odsekov 1 a 2.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 49 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že sa tento článok zachová, je cieľom zladiť znenie s novými komitologickým 
postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1420
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29a
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 

informácií o zamestnancoch spoločností, 
v ktorých má AIF kontrolný vplyv

V prípade AIF, ktorý získal kontrolný 
vplyv v nekótovanej spoločnosti využitím 
pákového efektu, sa SAIF najneskôr do 
dvoch mesiacov po akvizícii stretne so 
zástupcami zamestnancov alebo, ak takíto 
zástupcovia nejestvujú, so samotnými 
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zamestnancami. Účelom tohto stretnutia 
je aj preskúmanie plánu rozvoja 
nekótovanej spoločnosti a diskusia 
o prípadných dôsledkoch akvizície zo 
strany AIF pre zamestnancov.
Po akvizícii sa SAIF stretáva so 
zástupcami zamestnancov alebo, ak takíto 
zástupcovia nejestvujú, so samotnými 
zamestnancami, najmenej raz ročne, aby 
si prediskutoval informácie uvedené vo 
výročnej správe AIF o nadobudnutej 
spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zástupcovia zamestnancov musia mať prístup k SAIF, pretože dlh, ktorý využil AIF na kúpu 
spoločnosti, určuje stratégiu, ktorou sa bude nadobudnutá spoločnosť riadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1421
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 29b – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29b
Osobitné ustanovenia pre AIF, ktorý sa 

zúčastňuje na valnom zhromaždení 
kótovaných spoločností

1. AIF investujúci do kótovaných 
spoločností musí vlastniť ich podiely 
najmenej dva mesiace, aby mohol
využívať súvisiace hlasovacie práva vo 
valnom zhromaždení takýchto kótovaných 
spoločností.

Or. en

Odôvodnenie

Krátkodobým investorom by sa nemalo umožniť ovplyvňovať dlhodobú stratégiu kótovaných 
spoločností.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1422
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 29b – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hlasovacie práva v kótovanej 
spoločnosti súvisiace s vypožičaným 
akciami vo vlastníctve AIF sa nemôžu 
použiť vo valnom zhromaždení takejto 
kótovanej spoločnosti. 

Or. en

Odôvodnenie

Vlastníci vypožičaných akcií by nemali mať právo ovplyvňovať dlhodobú stratégiu kótovaných 
spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29c
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 

odpredaja majetku
1. Ak má SAIF, ktorý má kontrolný vplyv 
v zmysle článku 28 v emitentovi alebo 
nekótovanej spoločnosti, v úmysle 
odpredať väčší objem aktív spoločnosti, 
uplatňujú sa tieto zásady: 
a) Zákonní zástupcovia emitenta 
alebo nekótovanej spoločnosti a AIF 
vydajú stanovisko, v ktorom uvedú dôvody 
odpredaja a potvrdia, že navrhovaný 
odpredaj je, podľa ich vedomia 
a svedomia, po dôkladnom zvážení 
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v najlepšom záujme emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti. Stanovisko je 
súčasťou výročnej správy.
b) Pokiaľ navrhovaný odpredaj súvisí 
so splatením akvizičného dlhu, musia byť 
zástupcovia zamestnancov emitenta alebo 
nekótovanej spoločnosti informovaní 
a konzultovaní.
c) Ak sa emitent alebo nekótovaná 
spoločnosť v dôsledku odpredaja dostanú 
do platobnej neschopnosti, SAIF ručí za 
všetky následky.
2. Ak má SAIF kontrolný vplyv v zmysle 
článku 28 v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti, zákonný zástupca emitenta 
alebo nekótovanej spoločnosti musí vydať 
vo výročnej správe stanovisko, že všetky 
kapitálové toky zo spoločnosti (vrátane 
poplatkov za správu) sú v dlhodobom 
záujme emitenta alebo nekótovanej 
spoločnosti.
3. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c, 
v ktorých určí podrobný obsah vyhlásení, 
ktoré sa majú poskytnúť podľa odsekov 1 
a 2, a podmienky, za ktorých môže byť 
ručenie SAIF podľa odseku 1 zrušené. 

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29d
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 

pákového efektu v spoločnostiach alebo 
emitentoch po akvizícii

1. Okrem obmedzení uvedených v článku 
29c SAIF, ktorý má kontrolný vplyv 
v zmysle článku 28 v emitentovi alebo 
nekótovanej spoločnosti, nezvyšuje úroveň 
pákového efektu, ktorý tento emitent alebo 
spoločnosť využíva v súvislosti s podielom 
vyplácaným AIF alebo akémukoľvek jeho 
dcérskemu podniku, o viac než 20 % 
v porovnaní so situáciou pred akvizíciou, 
ak by sa takýmto zvýšením presiahla 
úroveň pákového efektu tohto emitenta 
alebo spoločnosti 1,5 násobok priemernej 
úrovne pákového efektu v sektore tohto 
emitenta alebo spoločnosti alebo ak by 
úroveň pákového efektu tohto emitenta 
alebo spoločnosti presiahla trojnásobok 
hodnoty ich vlastného imania.
2. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c 
týkajúce sa pákového efektu, vyplácania 
podielov, priemernej výšky pákového 
efektu v sektore a postupu. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dobre známe, že zvyšovanie celkovej zadlženosti súvisiace s vyplácaním podielov 
akcionárom je vo všeobecnosti motivované potrebou splatiť časť akvizičného dlhu. Môže to 
narušiť schopnosť rozvoja spoločnosti sa a v niektorých prípadoch viesť k platobnej 
neschopnosti. Preto by sa mal tento jav kontrolovať. Na tento účel je okrem ochrany podľa 
článku 29a potrebné zabezpečiť ochrannú sieť založenú na jasných pravidlách a presných 
číslach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Návrh smernice
Článok 29e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29e
Osobitné ustanovenia týkajúce sa lehoty 

viazanosti
1. Ak má SAIF kontrolný vplyv v zmysle 
článku 28 v emitentovi alebo nekótovanej 
spoločnosti prostredníctvom AIF, tento 
emitent alebo spoločnosť nesmie priamo 
či nepriamo prideliť danému AIF ani 
žiadnemu jeho dcérskemu podniku sumu 
presahujúcu 50 % hodnoty pôvodnej 
investície AIF do takéhoto emitenta alebo 
spoločnosti pred koncom lehoty, ktorá 
uplynie buď päť rokov po ukončení 
investície alebo predajom podielu AIF 
v takejto spoločnosti alebo emitentovi 
podľa toho, k čomu dôjde skôr.
2. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkami 49a, 49b a 49c na 
vykonávanie odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je dobre známe, že odpredávanie aktív je motivované potrebou splatiť časť akvizičného dlhu. 
Môže to narušiť schopnosť rozvoja spoločnosti sa a v niektorých prípadoch viesť k platobnej 
neschopnosti. Preto by sa mal tento jav kontrolovať. Na tento účel by sa malo 50 % hodnoty 
investície do každej portfóliovej spoločnosti zablokovať na päť rokov alebo do momentu 
odpredaja tejto spoločnosti, podľa toho k čomu dôjde skôr.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať konzistentne na všetky spoločnosti 
dosahujúce príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. 
Akékoľvek obavy v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov 
a zainteresovaných strán podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov 
investorov s kontrolným vplyvom v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú 
SAIF. Akékoľvek povinnosti poskytovania informácií by sa mali dôsledne uplatňovať v rámci 
smernice o práve obchodných spoločností a nie v podobe znevýhodňovania SAIF 
a spoločností, do ktorých investujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
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spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článkov 26 až 30 by sa mali uplatňovať na všetky spoločnosti dosahujúce 
príslušnú veľkosť holdingu a nielen na SAIF a podniky, do ktorých investujú. Akékoľvek obavy 
v súvislosti s transparentnosťou alebo záujmami zamestnancov a zainteresovaných strán 
podniku sa uplatňujú rovnako na činnosti všetkých druhov investorov s kontrolným vplyvom 
v spoločnosti v EÚ, a nielen na situácie, ktoré sa týkajú SAIF. Povinnosti poskytovania 
informácií by sa mali všeobecne vymedziť v smernici o práve obchodných spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1428
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.
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Or. en

Odôvodnenie

Zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na trhu medzi subjektmi regulovanými touto 
smernicou a subjektmi, ktoré ňou nie sú regulované, možno iba globálnym prístupom. Z tohto 
dôvodu by sa všetky povinnosti poskytovania informácií mali riešiť rovnakým spôsobom pre 
všetky formy súkromného vlastníctva prostredníctvom zmien smerníc podnikového práva EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1429
Wolf Klinz

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1430
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
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prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1431
Sylvie Goulard

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Osobitné ustanovenia týkajúce sa 
spoločností, ktorých akcie prestanú byť 
prijímané na obchodovanie na 
regulovaných trhoch 
Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť poskytovať informácie, ktorú majú správcovia spoločností investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií podľa článkov 26 až 30 návrhu nie sú relevantné a primerané na 
účely dohľadu nad systémovým rizikom. Vzťahujú sa v skutočnosti na povinnosti poskytovania 
informácií, ktoré sú už upravené v iných smerniciach EÚ alebo ktoré sú ťažko uplatniteľné 
(napríklad povinnosť poskytovať informácie o pláne rozvoja pre nekótované spoločnosti, 
ktorá spôsobuje vážne obavy v súvislosti s dôvernosťou a/alebo hospodárskou špionážou). 
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Okrem toho sa neuplatňujú na všetkých účastníkov trhu, ktorých aktivity môžu prinášať 
systémové riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1432
Pascal Canfin

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak po nadobudnutí 30 % alebo viac 
hlasovacích práv v emitentovi sa prestanú 
akcie tohto emitenta prijímať na 
obchodovanie na regulovanom trhu, tento 
emitent musí ďalej dodržiavať povinnosti 
podľa smernice 2004/109/ES počas dvoch 
rokov od dátumu stiahnutia z regulovaného 
trhu.

Ak sa po nadobudnutí kontrolného vplyvu
v emitentovi prestanú akcie tohto emitenta 
prijímať na obchodovanie na regulovanom 
trhu, tento emitent musí ďalej plniť svoje 
povinnosti podľa smernice 2004/109/ES 
počas jedného roka od dátumu stiahnutia 
z regulovaného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.


