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Predlog spremembe 1184
Pascal Canfin

Predlog direktive
Poglavje V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti UAIS, ki upravljajo posebne 
vrste AIS

Obveznosti glede posebnih vrst AIS

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti, ki veljajo za AIS.

Predlog spremembe 1185
Pascal Canfin

Predlog direktive
Poglavje V – oddelek 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti za UAIS, ki upravljajo AIS z 
vzvodom

Obveznosti AIS z vzvodom

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti, ki veljajo za AIS.
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Predlog spremembe 1186
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, 
ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 
UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.
Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Or. en

Predlog spremembe 1187
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, 
ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 
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UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.
Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Or. en

Predlog spremembe 1188
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, 
ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 
UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.
Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe (skupaj s predlogi od 7 do 12 v nadaljevanju) je v skladu s 
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spremembami kompromisnega predloga švedskega predsedstva, ki je po našem mnenju 
ustrezen.

Predlog spremembe 1189
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano

Področje uporabe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, 
ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 
UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.
Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Or. en

Obrazložitev

Vzvod ima lahko v različnih skladih različen pomen in izračunati ga je mogoče na več 
načinov. Ker metodologija za njegov izračun ne obstaja, je izraz „visoke ravni finančnega 
vzvoda” brez pomena.
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Predlog spremembe 1190
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, ki 
upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven
finančnega vzvoda.

Ta oddelek se uporablja le za tiste AIS, ki 
uporabljajo finančni vzvod pri vlaganju na 
evropskih trgih in katerih upravljano 
premoženje, vključno s premoženjem, 
pridobljenim z uporabo finančnega 
vzvoda, presega prag 100 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Majhni AIS ne ustvarjajo sistemskega tveganja. Ker je težko sistematično določiti visoke ravni 
finančnega vzvoda, je treba to omejitev črtati.

Predlog spremembe 1191
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, ki 
upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 

Ta oddelek se uporablja le za tiste AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda, in UAIS, ki upravljajo 
enega ali več takšnih AIS. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.
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Predlog spremembe 1192
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, ki 
upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 

Ta oddelek se uporablja le za tiste AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda, in UAIS, ki upravljajo 
enega ali več takšnih AIS. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1193
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, ki 
upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoko raven 
finančnega vzvoda. 

Ta oddelek se uporablja le za tiste UAIS, ki 
upravljajo enega ali več AIS, ki so 
izpostavljeni visoki stopnji sistemskega 
tveganja. 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi se morala osredotočiti na sistemsko tveganje, saj je finančni vzvod samo ena od 
njegovih sestavin. Tveganje zaradi finančnega vzvoda bi se moralo ocenjevati samo v 
povezavi z naložbeno strategijo, na kateri temelji, postopki za obvladovanje tveganja in 
obseg, v katerem je izpostavljenost sklada učinkovito zavarovana.
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Predlog spremembe 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1195
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Majhni AIS ne ustvarjajo sistemskega tveganja. Ker je težko sistematično določiti visoke ravni 
finančnega vzvoda, je treba to omejitev črtati.

Predlog spremembe 1196
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 

AIS in UAIS vsako četrtletje ocenita, ali 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporočita
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pristojnim organom. pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1197
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.

AIS in UAIS vsako četrtletje ocenita, ali 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporočita
pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1198
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS vsako četrtletje oceni, ali AIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, in ugotovitve sporoči 
pristojnim organom.

UAIS vsako četrtletje oceni, ali je AIS 
izpostavljen visoki stopnji sistemskega 
tveganja, in ugotovitve sporoči pristojnim 
organom.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi se morala osredotočiti na sistemsko tveganje, saj je finančni vzvod samo ena od 
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njegovih sestavin.  Tveganje zaradi finančnega vzvoda bi se moralo ocenjevati samo v 
povezavi z naložbeno strategijo, na kateri temelji, postopki za obvladovanje tveganja in 
obseg, v katerem je izpostavljenost sklada učinkovito zavarovana.

Predlog spremembe 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1200
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Majhni AIS ne ustvarjajo sistemskega tveganja. Ker je težko sistematično določiti visoke ravni 
finančnega vzvoda, je treba to omejitev črtati.
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Predlog spremembe 1201
Derk Jan Eppink

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Za namene drugega odstavka lahko velja, 
da je AIS izpostavljen visoki stopnji 
sistemskega tveganja, če sistematično 
uporablja visoke ravni finančnega vzvoda. 
Pri ugotavljanju takšne izpostavljenosti je 
treba upoštevati naložbeno strategijo AIS, 
postopke za obvladovanje tveganja in 
obseg, v katerem je izpostavljenost 
učinkovito zavarovana.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi se morala osredotočiti na sistemsko tveganje, saj je finančni vzvod samo ena od 
njegovih sestavin. Tveganje zaradi finančnega vzvoda bi se moralo ocenjevati samo v 
povezavi z naložbeno strategijo, na kateri temelji, postopki za obvladovanje tveganja in 
obseg, v katerem je izpostavljenost sklada učinkovito zavarovana.

Predlog spremembe 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 22 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni finančni 
vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Za namene drugega pododstavka velja, da 
AIS sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda, če skupni bruto
finančni vzvod vseh virov presega vrednost 
lastniškega kapitala AIS, in sicer v dveh 
izmed preteklih štirih četrtletij.

Or. en
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Predlog spremembe 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano

Razkrivanje informacij vlagateljem

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:
(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 
ureditve finančnega vzvoda; 
(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je 
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

Or. en

Obrazložitev

Zajeto v členu 21.

Predlog spremembe 1204
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano

Razkrivanje informacij vlagateljem

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:
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(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 
ureditve finančnega vzvoda; 
(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je 
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

Or. en

Predlog spremembe 1205
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano

Razkrivanje informacij vlagateljem

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:
(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 
ureditve finančnega vzvoda; 
(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je 
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

Or. en
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Predlog spremembe 1206
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 23 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoke ravni
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:

AIS, ki uporabljajo finančni vzvod:

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1207
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 23 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki 
sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:

AIS, ki sistematično uporabljajo visoke 
ravni finančnega vzvoda, in UAIS, ki 
upravljajo enega ali več takšnih AIS:

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1208
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 23 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, ki AIS, ki sistematično uporabljajo visoke 
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sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, za vsak takšen AIS:

ravni finančnega vzvoda, in UAIS, ki 
upravljajo enega ali več takšnih AIS:

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1209
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 23 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 
ureditve finančnega vzvoda; 

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga AIS lahko 
uporabi, kot tudi vsako pravico do ponovne 
uporabe zavarovanja ali vsake garancije, 
dodeljene v okviru ureditve finančnega 
vzvoda;

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1210
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 23 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki se lahko uporabi, kot 
tudi vsako pravico do ponovne uporabe 
zavarovanja ali vsake garancije, dodeljene 
v okviru ureditve finančnega vzvoda; 
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ureditve finančnega vzvoda; 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1211
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 23 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabi v imenu AIS, kot tudi vsako 
pravico do ponovne uporabe zavarovanja 
ali vsake garancije, dodeljene v okviru 
ureditve finančnega vzvoda; 

(a) vlagateljem razkrijejo najvišjo raven 
finančnega vzvoda, ki se lahko uporabi, kot 
tudi vsako pravico do ponovne uporabe 
zavarovanja ali vsake garancije, dodeljene 
v okviru ureditve finančnega vzvoda;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 23 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je 
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je 
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju, pet 
največjih virov izposojenega denarja ali 
vrednostnih papirjev ter razčlenitev med 
finančnim vzvodom, ki izhaja iz 
izposojanja denarja ali vrednostnih 
papirjev, in finančnim vzvodom v 
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izvedenih finančnih instrumentih.

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji morajo imeti točno predstavo o tveganjih, ki so jim izpostavljeni, vključno s 
tveganjem do pogodbene stranke (o čemer pričajo viri izposojenega denarja oziroma 
vrednostnih papirjev).

Predlog spremembe 1213
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 23 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, 
uporabljen v minulem četrtletju.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1214
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 23 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, 
uporabljen v minulem četrtletju.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 1215
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 23 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, ki ga je
vsak AIS uporabil v minulem četrtletju.

(b) vsako četrtletje vlagateljem razkrijejo 
skupni znesek finančnega vzvoda, 
uporabljen v minulem četrtletju.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k naslovu. Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano

Poročanje pristojnim organom

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.
Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
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vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Zajeto v členu 21.

Predlog spremembe 1217
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje pristojnim organom črtano

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.
Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
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vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 1218
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje pristojnim organom črtano
1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.
Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
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razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 1219
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje pristojnim organom črtano
1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.
Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.
2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.
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Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 1220
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

1. AIS, ki uporabljajo finančni vzvod in 
katerih premoženje, vključno s tistim, 
pridobljenim z uporabo finančnega 
vzvoda, presega prag 100 milijonov EUR, 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge redno zagotavljajo informacije o 
splošni ravni finančnega vzvoda, ki ga 
uporablja vsak upravljan AIS, ter 
razčlenitev med finančnim vzvodom, ki 
izhaja iz izposojanja denarja ali 
vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih. 

Or. en

Obrazložitev

Veliki AIS bi morali podatke o finančnih vzvodih neposredno sporočati Evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge. 
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Predlog spremembe 1221
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, Evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge, Evropskemu 
svetu za sistemska tveganja in pristojnim 
organom matične države članice redno 
zagotavljajo informacije o splošni ravni 
finančnega vzvoda, ki ga uporablja vsak 
upravljan AIS, ter razčlenitev med 
finančnim vzvodom, ki izhaja iz 
izposojanja denarja ali vrednostnih 
papirjev, in finančnim vzvodom v 
izvedenih finančnih instrumentih.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral delovati kot končni nadzornik UAIS in 
bi torej moral prejemati vsa poročila in ustrezne podatke.  V primerih, ko se uporablja 
finančni vzvod, bi bilo treba poročati tudi Evropskemu svetu za sistemska tveganja.

Predlog spremembe 1222
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim

1. AIS, ki sistematično uporabljajo visoke 
ravni finančnega vzvoda, in UAIS, ki 
upravljajo enega ali več takšnih AIS, 
pristojnim organom matične države članice 
redno zagotavljajo informacije o splošni 
ravni finančnega vzvoda, ki ga 
uporabljajo, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
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vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.

Predlog spremembe 1223
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki sistematično uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, pristojnim organom 
matične države članice redno zagotavljajo 
informacije o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

1. AIS, ki sistematično uporabljajo visoke 
ravni finančnega vzvoda, in UAIS, ki 
upravljajo enega ali več takšnih AIS, 
pristojnim organom matične države članice 
redno zagotavljajo informacije o splošni 
ravni finančnega vzvoda, ki ga 
uporabljajo, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.

Or. en

Predlog spremembe 1224
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 

Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev in zneske 
finančnega vzvoda, prejete od vsakega 
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vsak AIS, ki ga upravlja UAIS. subjekta.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.

Predlog spremembe 1225
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.

Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev in zneske 
finančnega vzvoda, prejete od vsakega 
subjekta.

Or. en

Predlog spremembe 1226
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostnostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49cb uvede 
ukrepe, ki podrobno opredeljujejo zahteve 
za razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1227
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostnostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

2. Po posvetovanju z Evropskim organom 
za sistemska tveganja ter Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge 
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c
sprejme delegirane akte, ki podrobno 
opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Novi akterji evropske nadzorne strukture morajo imeti vlogo pri tem.

Predlog spremembe 1228
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostnostjo poročanja pristojnim organom 

2. Po posvetovanju z Evropskim organom 
za sistemska tveganja ter Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge 
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c
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ter razkritjem vlagateljem. sprejme delegirane akte, ki podrobno 
opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.

Predlog spremembe 1229
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostnostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

2. Po posvetovanju z Evropskim organom 
za sistemska tveganja ter Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge 
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c
sprejme delegirane akte, ki podrobno 
opredeljujejo zahteve za razkritje 
informacij v zvezi s finančnim vzvodom in 
pogostostjo poročanja pristojnim organom 
ter razkritjem vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.
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Predlog spremembe 1230
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme tudi delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
natančneje določajo metodologijo za 
izračun finančnega vzvoda. Ta 
metodologija je v skladu s členom 22 in 
skupni finančni vzvod iz vseh virov 
povezuje z lastniškim kapitalom AIS. 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.

Predlog spremembe 1231
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme tudi delegirane akte v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c, ki 
natančneje določajo metodologijo za 
izračun finančnega vzvoda. Ta 
metodologija je v skladu s členom 22 in 
skupni finančni vzvod iz vseh virov 
povezuje z lastniškim kapitalom AIS. 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je pregleden način izračuna na evropski ravni, da se omogoči skladno oceno 
uporabljenega vzvoda. Pri tem bi moral odigrati vlogo tudi novi evropski nadzorni organ.
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Predlog spremembe 1232
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice zagotovijo, da kreditne 
institucije, odobrene z direktivo 
2006/48/ES, in investicijska podjetja, 
odobrena z direktivo 2004/39/ES, katerih 
pogodbene stranke so AIS, vzpostavijo in 
vzdržujejo mehanizme za spremljanje 
finančnega vzvoda, povezanega s temi 
AIS, tako za posamezne primere kot na 
skupni osnovi, ter pogodbeno opredelijo 
omejitve za tveganje pogodbene stranke za 
vsak AIS in za AIS, ki uporabljajo isto 
naložbeno strategijo.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1233
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice informacije 
iz člena 24 uporabijo za namene 
opredelitve obsega, v katerem uporaba 
finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu 

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice UAIS
informacije, zbrane v skladu s členom 21, 
ustrezno uporabijo za namene opredelitve 
obsega, v katerem dejavnosti UAIS 
prispevajo k nastanku sistemskega 
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ali tveganj neurejenih trgov. tveganja v finančnem sistemu ali tveganj 
neurejenih trgov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1234
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice informacije 
iz člena 24 uporabijo za namene 
opredelitve obsega, v katerem uporaba 
finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu 
ali tveganj neurejenih trgov.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice zbrane
informacije iz člena 21 posredujejo
Evropskemu organu za sistemska 
tveganja za namene opredelitve obsega, v 
katerem uporaba finančnega vzvoda 
prispeva k nastanku sistemskega tveganja v 
finančnem sistemu ali tveganj neurejenih 
trgov.

Or. en

Predlog spremembe 1235
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice informacije 

1. Komisija zagotovi, da Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge, Evropski 
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iz člena 24 uporabijo za namene 
opredelitve obsega, v katerem uporaba 
finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu 
ali tveganj neurejenih trgov.

svet za sistemska tveganja in pristojni 
organi matične države članice informacije 
iz člena 24 uporabijo za namene 
opredelitve obsega, v katerem uporaba 
finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu 
ali tveganj neurejenih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge bi moral delovati kot končni nadzornik UAIS in 
bi torej moral prejemati vsa poročila in ustrezne podatke.  V primerih, ko se uporablja 
finančni vzvod, bi bilo treba poročati tudi Evropskemu svetu za sistemska tveganja.

Predlog spremembe 1236
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi matične države članice informacije 
iz člena 24 uporabijo za namene 
opredelitve obsega, v katerem uporaba 
finančnega vzvoda prispeva k nastanku 
sistemskega tveganja v finančnem sistemu 
ali tveganj neurejenih trgov.

1. Komisija zagotovi, da Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge informacije 
iz člena 24 uporabi za namene opredelitve 
obsega, v katerem uporaba finančnega 
vzvoda prispeva k nastanku sistemskega 
tveganja v finančnem sistemu ali tveganj 
neurejenih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 1237
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24,
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Pristojni organ matične države članice
UAIS zagotovi, da so vse informacije, 
zbrane po členu 21 v zvezi z vsemi UAIS, 
ki jih nadzoruje, nemudoma posredovane 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge in so dane na voljo pristojnim 
organom drugih držav članic in 
Evropskemu organu za sistemska 
tveganja preko postopka, določenega v 
členu 46, o sodelovanju pri nadzoru. Te
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma zagotovi Evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge, Evropskemu 
organu za sistemska tveganja in 
dvostransko drugim državam članicam, ki 
jih te neposredno zadevajo, če bi 
dejavnosti zadevnega UAIS, ki je v njegovi
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v omenjenih drugih 
državah članicah oziroma vplival na 
pravilno delovanje finančnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 1238
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri
nadzoru. Matična država članica te
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Pristojni organ matične države članice
zagotovi, da so vse informacije, zbrane po 
členu 21, združene v zvezi z vsemi UAIS, 
ki jih nadzoruje, in so dane na voljo 
pristojnim organom drugih držav članic, 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge ter Evropskemu organu za 
sistemska tveganja preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi pristojnim organom drugih držav 
članic, ki jih te neposredno zadevajo, če bi 
zadevni UAIS, ki je v njegovi pristojnosti, 
ali AIS, ki ga zadevni UAIS upravlja,
lahko potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v omenjenih drugih državah 
članicah. 

Or. en

Predlog spremembe 1239
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te

2. Pristojni organ matične države članice
zagotovi, da so vse informacije, zbrane po 
členu 21, združene v zvezi z vsemi UAIS, 
ki jih nadzoruje, in so dane na voljo 
pristojnim organom drugih držav članic, 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge ter Evropskemu organu za 
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informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

sistemska tveganja preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi pristojnim organom drugih držav 
članic, ki jih te neposredno zadevajo, če bi 
zadevni UAIS, ki je v njegovi pristojnosti, 
ali AIS, ki ga zadevni UAIS upravlja,
lahko potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v omenjenih drugih državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 1240
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Pristojni organ matične države članice
zagotovi, da so vse informacije, zbrane po 
členu 21, združene v zvezi z vsemi UAIS, 
ki jih nadzoruje, in so dane na voljo 
pristojnim organom drugih držav članic, 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge ter Evropskemu organu za 
sistemska tveganja preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi pristojnim organom drugih držav 
članic, ki jih te neposredno zadevajo, če bi 
zadevni UAIS, ki je v njegovi pristojnosti, 
ali AIS, ki ga zadevni UAIS upravlja,
lahko potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v omenjenih drugih državah 
članicah.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 1241
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te 
informacije s pomočjo tega mehanizma
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 21, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom v Uniji ter 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge. Pristojni organ matične države 
članice te informacije po postopku iz člena 
46 o sodelovanju pri nadzoru nemudoma 
in dvostransko zagotovi drugim državam
članicam, ki jih te neposredno zadevajo, če 
bi zadevni UAIS, ki je v njegovi
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v omenjenih drugih 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 1242
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim
pristojnim organom preko postopka, 

2. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge zagotovi, da so vse informacije, 
prejete po členu 24, združene v zvezi z 
vsemi UAIS, ki jih nadzoruje, in so dane 
na voljo pristojnim organom držav članic 
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določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni 
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

preko postopka, določenega v členu 46, o 
sodelovanju pri nadzoru. Te informacije s 
pomočjo tega mehanizma nemudoma in 
dvostransko zagotovi drugim državam 
članicam, ki jih te neposredno zadevajo, če 
bi zadevni UAIS lahko potencialno 
pomenil pomemben vir tveganja 
izpostavljenosti do kreditne institucije ali 
druge sistemsko pomembne institucije v 
drugih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te 
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni 
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, dane 
na voljo drugim pristojnim organom preko 
postopka, določenega v členu 46, o 
sodelovanju pri nadzoru. Matična država 
članica te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi drugim državam članicam, ki jih 
te neposredno zadevajo, če bi zadevni 
UAIS, ki je v njeni pristojnosti, lahko 
potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v drugih državah članicah. 
Informacije, posredovane v skladu s tem 
odstavkom, hrani Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge. Za namene 
hranjenja ustvari in upravlja posebno 
podatkovno zbirko, ki je dostopna 
pristojnim organom vseh držav članic.
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Or. en

Obrazložitev

Vse razpoložljive informacije bi bilo treba shraniti v skupni register kreditnih institucij, ki ga 
ustvari Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR). Tako bo zadoščeno 
želji iz Larosièrovega poročila, da bi ustvarili skupni imenik trgovalnih pozicij s finančnim 
vzvodom. Raven združevanja podatkov, ki jih hrani CESR, naj bi opredelila drugostopenjska 
zakonodaja.

Predlog spremembe 1244
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te 
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni 
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi AIS in UAIS, ki 
jih nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom, Evropskemu organu 
za sistemska tveganja ter Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge
preko postopka, določenega v členu 46, o 
sodelovanju pri nadzoru. Matična država 
članica te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi drugim državam članicam, ki jih 
te neposredno zadevajo, če bi zadevni AIS 
ali UAIS, ki je v njeni pristojnosti, lahko 
potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v drugih državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 1245
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi UAIS, ki jih 
nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom preko postopka, 
določenega v členu 46, o sodelovanju pri 
nadzoru. Matična država članica te 
informacije s pomočjo tega mehanizma 
nemudoma in dvostransko zagotovi drugim 
državam članicam, ki jih te neposredno 
zadevajo, če bi zadevni UAIS, ki je v njeni 
pristojnosti, lahko potencialno pomenil 
pomemben vir tveganja izpostavljenosti do 
kreditne institucije ali druge sistemsko 
pomembne institucije v drugih državah 
članicah.

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 24, 
združene v zvezi z vsemi AIS in UAIS, ki 
jih nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom, Evropskemu organu 
za sistemska tveganja ter Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge
preko postopka, določenega v členu 46, o 
sodelovanju pri nadzoru. Matična država 
članica te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi drugim državam članicam, ki jih 
te neposredno zadevajo, če bi zadevni AIS 
ali UAIS, ki je v njeni pristojnosti, lahko 
potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v drugih državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da je omejitev finančnega vzvoda strožja, večji ko je AIS. 
Omejitev finančnega vzvoda za lastniški kapital je nujna za preprečevanje sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 1246
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organ matične države članice 
UAIS poleg obveznosti poročanja 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge iz odstavka 2:
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(a) nemudoma odgovori na morebitne 
zahteve Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge glede UAIS, ki jih 
nadzoruje, glede AIS, ki jih ti UAIS 
upravljajo, ali glede splošnih zadev;
(b) Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge nemudoma seznani z ugotovitvami 
iz svojih ocen tveganja, ki bi ga lahko 
povzročile dejavnosti UAIS v zvezi z AIS, 
ki jih upravlja, in ga obvesti o ukrepih, ki 
jih predlaga v zvezi s tem; in
(c) Evropskemu organu za vrednostne 
papirje in trge posreduje vse informacije, 
ki jih je sam pripravil ali jih poseduje in ki 
so po njegovem mnenju pomembne za 
namen delovanja Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 

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

Or. en

Predlog spremembe 1248
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 1249
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 

črtano
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izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Predlog spremembe 1250
Diogo Feio

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Ker ne obstajajo dokazi, da finančni vzvod v AIS povzroča sistemsko tveganje, in ker so stroge 
omejitve finančnega vzvoda lahko škodljive v času tržnih pretresov in ker imajo prociklični 
učinek, na primer da vodilni menedžerji prodajo svoje pozicije na že tako šibkih trgih, ta 
predlog spremembe predvideva izbris vnaprejšnjih omejitev finančnega vzvoda. Prav tako je 
treba upoštevati težave pri določanju enotne opredelitve finančnega vzvoda, ki zajema 
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tveganost združevanja različnih temeljnih sredstev.

Predlog spremembe 1251
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 1252
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za namene stabilnosti in celovitosti
finančnih trgov lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge ob upoštevanju 
ocen in analiz, ki jih je opravil med 
nadzorom, oblikuje in sprejme pravno 
zavezujoče tehnične standarde. Ti 
tehnični standardi se lahko nanašajo 
zlasti na raven in naravo finančnega 
vzvoda, uporabljenega za posamezno 
naložbeno strategijo v določenih
okoliščinah, oziroma na težo, 
koncentracijo ali soodvisnost naložb AIS 
na danem trgu.

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

Or. en

Obrazložitev

Za uspešen nadzor in spremljanje sistemskih tveganj je potreben mehanizem, kjer bo 
izmenjava informacij med državami članicami in evropskimi organi jasna in organizirana na 
učinkovit način. Evropski organ za vrednostne papirje in trge bo imel pooblastila za 
sprejemanje zadevnih informacij, redno in priložnostno posredovanje pri nacionalnih organih 
in upraviteljih skladov ter sprejemanje pravno zavezujočih tehničnih standardov za 
odkrivanje in odpravljanje tveganj za neokrnjenost in stabilnost finančnih trgov, vključno s 
sistemskimi tveganji zaradi pretiranih finančnih vzvodov.
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Predlog spremembe 1253
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema ima Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pristojnost za 
določitev najvišje ravni finančnega vzvoda, 
ki jo lahko uporabi AIS. Pri določitvi teh 
najvišjih ravni je treba med drugim 
upoštevati tip AIS, njihovo strategijo in 
vire njihovih finančnih vzvodov. 

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

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora imeti možnost, da omeji finančni vzvod, ki 
ga uporablja AIS.

Predlog spremembe 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema ter spodbujanje 
dolgoročne in trajnostne rasti 
gospodarstva Komisija sprejme delegirane 
akte v skladu s členi 49a, 49b in 49c za 
določitev najvišje ravni bruto finančnega 
vzvoda, ki jo lahko uporabi UAIS. Najvišja 
raven ne presega petkratnika vrednosti 
lastniškega kapitala posameznega AIS, 
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razen pri posebnih kategorijah AIS, za 
katere je dovoljen večji mnogokratnik na 
podlagi njihovega poslovnega modela, pod 
pogojem, da ta mnogokratnik ne povečuje 
sistemskega tveganja, je združljiv s 
profilom tveganja zadevnega tipa AIS in 
najverjetneje ne bo povzročil 
nesorazmernega učinka zadevnega tipa 
AIS na trgu, na katerem ta AIS deluje. Pri 
določitvi teh najvišjih ravni je treba med 
drugim upoštevati tip AIS, njihovo 
strategijo in vire njihovih finančnih 
vzvodov. Komisija tudi opredeli raven 
združevanja informacij, posredovanih v 
skladu z odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala opredeliti najvišjo raven finančnega vzvoda. Preseganje te omejitve je 
sprejemljivo, kadar je potrebno zaradi poslovnega modela AIS in sprejemljivo, kar zadeva 
dodatno tveganje.

Predlog spremembe 1255
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija ob 
upoštevanju mnenja Evropskega organa 
za sistemska tveganja sprejme delegirane 
akte v skladu s členi 49a, 49b in 49c za 
določitev najvišje ravni finančnega vzvoda, 
ki jo lahko uporabi AIS oziroma UAIS. Pri 
določitvi teh najvišjih ravni je treba med 
drugim upoštevati tip AIS, njihovo 
strategijo, njihovo velikost in vire njihovih 
finančnih vzvodov, pri čemer najvišja 
raven finančnega vzvoda ne sme preseči 
petkratnika neto lastniškega kapitala.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da je omejitev finančnega vzvoda strožja, večji ko je AIS. 
Omejitev finančnega vzvoda za lastniški kapital je nujna za preprečevanje sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 1256
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija ob 
upoštevanju mnenja Evropskega organa 
za sistemska tveganja sprejme delegirane 
akte v skladu s členi 49a, 49b in 49c za 
določitev najvišje ravni finančnega vzvoda, 
ki jo lahko uporabi AIS oziroma UAIS. Pri 
določitvi teh najvišjih ravni je treba med 
drugim upoštevati tip AIS, njihovo 
strategijo, njihovo velikost in vire njihovih 
finančnih vzvodov, pri čemer najvišja 
raven finančnega vzvoda ne sme preseči 
petkratnika neto lastniškega kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe predvideva, da je omejitev finančnega vzvoda strožja, večji ko je AIS. 
Omejitev finančnega vzvoda za lastniški kapital je nujna za preprečevanje sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 1257
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
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finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

finančnega sistema Komisija po 
posvetovanju z Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge sprejme 
delegirane akte v skladu s členi 49a, 49b 
in 49c za določitev najvišje ravni 
finančnega vzvoda, ki jo lahko uporabi 
UAIS. Pri določitvi teh najvišjih ravni je 
treba med drugim upoštevati tip AIS, 
njihovo strategijo in vire njihovih finančnih 
vzvodov.

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi oziroma njihovi nasledniki po Lizbonski pogodbi morajo upoštevati 
strokovno mnenje Evropskega organa za vrednostne papirje in trge.

Predlog spremembe 1258
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
izvedbene ukrepe za določitev najvišje 
ravni finančnega vzvoda, ki jo lahko 
uporabi UAIS. Pri določitvi teh najvišjih 
ravni je treba med drugim upoštevati tip 
AIS, njihovo strategijo in vire njihovih 
finančnih vzvodov.

3. Za zagotovitev stabilnosti in celovitosti 
finančnega sistema Komisija sprejme 
delegirane akte v skladu s členi 49a, 49b 
in 49c za določitev najvišje ravni 
finančnega vzvoda, ki jo lahko uporabi 
UAIS. Pri določitvi teh najvišjih ravni je 
treba med drugim upoštevati tip AIS, 
njihovo strategijo in vire njihovih finančnih 
vzvodov.

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

Or. en

Obrazložitev

Če se bo člen ohranil, je to primerno besedilo po novem postopku komitologije.
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Predlog spremembe 1259
Enikő Győri

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija lahko po lastni presoji in po 
nasvetu Evropskega organa za sistemska 
tveganja določi omejitev za skupno 
sistemsko tveganje, izhajajoče iz 
dejavnosti AIS, ki uporablja visoko 
stopnjo finančnega vzvoda. Kazalnik 
celotnega sistemskega tveganja je treba 
izračunati po formuli in nenehno 
spremljati.

Or. en

Obrazložitev

Če bo prag skupnega sistemskega tveganja določen s formulo, ne s poljubno odločitvijo, bo to 
olajšalo spremljanje razvoja skupnega sistemskega tveganja in omogočilo pravočasno 
odkrivanje nakopičenih posameznih tveganj v povezavi s strategijami visoke stopnje 
finančnega vzvoda, ki jih uporabljajo UAIS.

Predlog spremembe 1260
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ oceni tveganje, ki ga 
lahko povzroči UAIS z uporabo 
finančnega vzvoda v zvezi z AIS, ki ga 
upravlja, in če je ugotovljeno, da je to 
potrebno za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organ matične države članice UAIS določi 
omejitev ravni finančnega vzvoda, ki ga 
UAIS lahko uporablja. Pristojni organ 
matične države članice UAIS v skladu s 



PE439.134v03-00 50/165 AM\807997SL.doc

SL

členom 46 pristojne organe matične 
države članice AIS, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge ter Evropski 
organ za sistemska tveganja ustrezno 
obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s 
tem. 

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1261
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ oceni sistemsko 
tveganje, ki ga lahko povzroči UAIS z 
uporabo finančnega vzvoda v zvezi z AIS, 
ki ga upravlja, in če je ugotovljeno, da je 
to potrebno za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organ matične države članice UAIS določi 
omejitev ravni finančnega vzvoda, ki ga 
UAIS lahko uporabi v zvezi z AIS, ki ga 
upravlja. Pristojni organ matične države 
članice UAIS ustrezno obvesti CESR in 
pristojne organe matične države članice 
AIS o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s 
tem.
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Or. en

Predlog spremembe 1262
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ oceni sistemsko 
tveganje, ki ga lahko povzroči UAIS z 
uporabo finančnega vzvoda v zvezi z AIS, 
ki ga upravlja, in če je ugotovljeno, da je 
to potrebno za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organ matične države članice UAIS določi 
omejitev ravni finančnega vzvoda, ki ga 
UAIS lahko uporabi v zvezi z AIS, ki ga 
upravlja. Pristojni organ matične države 
članice UAIS ustrezno obvesti CESR in 
pristojne organe matične države članice 
AIS o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s 
tem.

Or. en

Predlog spremembe 1263
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ oceni sistemsko 
tveganje, ki ga lahko povzroči UAIS z 
uporabo finančnega vzvoda v zvezi z AIS, 
ki ga upravlja, in če je ugotovljeno, da je 
to potrebno za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
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organ matične države članice UAIS določi 
omejitev ravni finančnega vzvoda, ki ga 
UAIS lahko uporabi v zvezi z AIS, ki ga 
upravlja. Pristojni organ matične države 
članice UAIS ustrezno obvesti CESR in 
pristojne organe matične države članice 
AIS o ukrepih, ki jih je sprejel v zvezi s 
tem.

Or. en

Predlog spremembe 1264
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
pojasnjujejo okoliščine, v katerih pristojni 
organ izvaja določbe iz odstavka 3a, pri 
čemer upošteva različne strategije AIS, 
različne tržne razmere, v katerih AIS 
delujejo, in morebitne prociklične učinke 
izvajanja teh določb.

Or. en

Predlog spremembe 1265
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
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49c sprejme delegirane akte, ki 
pojasnjujejo okoliščine, v katerih pristojni 
organ izvaja določbe iz odstavka 3a, pri 
čemer upošteva različne strategije AIS, 
različne tržne razmere, v katerih AIS 
delujejo, in morebitne prociklične učinke 
izvajanja teh določb.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 1266
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
pojasnjujejo okoliščine, v katerih pristojni 
organ izvaja določbe iz odstavka 3a, pri 
čemer upošteva različne strategije AIS, 
različne tržne razmere, v katerih AIS 
delujejo, in morebitne prociklične učinke 
izvajanja teh določb.

Or. en
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Predlog spremembe 1267
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
pojasnjujejo okoliščine, v katerih pristojni 
organ izvaja določbe iz odstavka 3a, pri 
čemer upošteva različne strategije AIS, 
različne tržne razmere, v katerih AIS 
delujejo, in morebitne prociklične učinke 
izvajanja teh določb.

Or. en

Predlog spremembe 1268
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
pojasnjujejo metode finančnega vzvoda iz 
člena 3(l) in za namene člena 21(4) ter 
opredeljujejo, kdaj velja, da je finančni 
vzvod uporabljen sistematično in znatno, 
in kako se finančni vzvod izračuna.

Or. en
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Predlog spremembe 1269
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Da se zagotovi enotna uporaba tega 
člena, lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge oblikuje 
osnutke tehničnih standardov, ki določajo 
pogoje za uporabo določb iz odstavka 3a, 
ob upoštevanju delegiranih aktov, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu s tem 
odstavkom.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe št. .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 1270
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1271
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vnaprej opredeljene omejitve finančnega vzvoda so neprimerne in nepraktične. Finančni 
vzvod je namreč zelo težko izračunati in njegova uporaba je pogosto odvisna od vrste 
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premoženja, v katero se vlaga, in/ali od strategije, ki jo uporablja posamezni AIS.

Predlog spremembe 1272
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1273
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 

črtano
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Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Vnaprej opredeljene omejitve finančnega vzvoda so neprimerne in nepraktične. Finančni 
vzvod je namreč zelo težko izračunati in njegova uporaba je pogosto odvisna od vrste 
premoženja, v katero se vlaga, in/ali od strategije, ki jo uporablja posamezni AIS.

Predlog spremembe 1274
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 1275
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni 
finančnega vzvoda, ki ga UAIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

4. Evropski organ za vrednostne papirje in
trge na podlagi informacij, ki jih prejme v 
skladu s to direktivo po redni, priložnostni 
ali kaki drugi poti, ter za namene 
stabilnosti in celovitosti finančnih trgov:

(a) nadzira in ocenjuje tveganja, ki bi jih 
lahko povzročile dejavnosti kateregakoli 
UAIS v zvezi z AIS, ki jih upravlja; za 
namene te ocene se Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge poveže z 
Evropskim organom za sistemska 
tveganja in pristojnimi organi matične 
države članice UAIS;
(b) če presodi, da je to potrebno, lahko od 
zadevnega UAIS neposredno ali prek 
pristojnih organov matične države članice 
UAIS zahteva dodatne informacije, ki so 
po njegovem mnenju pomembne;
(c) lahko na lastno pobudo in/ali v 
primeru, da pristojni organi matične 
države članice UAIS ne ukrepajo 
ustrezno, sprejme individualne odločbe, v 
katerih od pristojnih organov matične 
države članice UAIS zahteva, naj ustrezno 
ukrepajo, da odpravijo morebitna 
tveganja, ki bi lahko ogrozila celovitost 
finančnih trgov oziroma stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali 
njegovega dela, tako postavijo ustrezne 
zahteve ali naložijo ustrezne omejitve 
glede dejavnostmi enega ali več UAIS v 
zvezi z AIS, ki jih upravljajo; te zahteve ali 
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omejitve vključujejo omejitve finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabi, zlasti 
njegove ravni ali narave, pri čemer se med 
drugim upošteva tip AIS in njegovo 
naložbeno strategijo, vire njegovega 
finančnega vzvoda in koncentracijo 
njegovih naložb, tržne razmere, v katerih 
AIS deluje, in morebitne prociklične 
učinke uvedbe takšnih omejitev; te 
zahteve ali omejitve vključujejo tudi 
spremembe naložbene politike AIS, v zvezi 
s katero Evropski organ za varnostne 
papirje in trge obvesti Evropski organ za 
sistemska tveganja o individualnih 
odločbah, ki jih je sprejel; če pristojni 
organi matične države članice UAIS ne 
upoštevajo individualne odločbe 
Evropskega organa za vrednostne papirje 
do roka, določenega v njej, lahko 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge sprejme individualno odločbo, 
naslovljeno na enega ali več UAIS, v 
kateri od slednjih zahteva, naj ustrezno 
ukrepajo (vključno s prenehanjem 
posamezne dejavnosti), da izpolnijo 
obveznosti iz individualne odločbe 
Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge; individualna odločba Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge, 
neposredno naslovljena na UAIS, 
prevlada nad vsemi predhodnimi 
odločbami o isti zadevi, ki so jih sprejeli 
pristojni organi matične države članice 
UAIS; v vsakem primeru so vsi ukrepi, ki 
jih pristojni organi matične države članice 
UAIS sprejmejo v zvezi z dejstvi, ki jih 
obravnava individualna odločba 
Evropskega organa za vrednostne papirje, 
naslovljena na pristojne organe matične 
države članice UAIS ali na UAIS, v 
skladu s takšno individualno odločbo.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1276
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 
določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

4. V izjemnih okoliščinah in kadar 
Evropski organ za sistemska tveganja 
oceni, da je to potrebno za stabilnost in 
celovitost finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice na osnovi smernic Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge ter 
priporočil Evropskega organa za 
sistemska tveganja so začasni in morajo 
biti skladni z določbami, ki jih je Komisija 
sprejela v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za sistemska tveganja bi moral odkrivati izjemne okoliščine, ki ogrožajo 
stabilnost in celovitost finančnega sistema. Ukrepi, ki jih pristojni organi države članice 
sprejmejo za omejitev tega tveganja, morajo biti v skladu s smernicami Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge ter priporočili Evropskega organa za sistemska tveganja, da se 
zagotovi enake pogoje delovanja in dosledno izvajanje te direktive.
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Predlog spremembe 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 
določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema oziroma za 
ohranjanje dolgoročne in trajnostne 
gospodarske rasti, pristojni organi matične 
države članice lahko naložijo dodatne 
omejitve ravni finančnega vzvoda, ki ga 
UAIS lahko uporabijo. Ukrepi pristojnih 
organov matične države članice so začasni 
in morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

O uvedbi začasne omejitve finančnega vzvoda bi morali odločati pristojni organi matične 
države članice ali Komisija.

Predlog spremembe 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 
določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice UAIS lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. O 
vseh takšnih ukrepih se obvesti matično 
državo članico AIS, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge, Evropski organ 
za sistemska tveganja in Komisijo.
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Or. en

Predlog spremembe 1279
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 
določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga AIS lahko uporabijo. Ukrepi 
pristojnih organov matične države članice 
so začasni. O takšnih omejitvah, ki jih 
naložijo pristojni organi matične države 
članice, se obvesti Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge.

Or. en

Obrazložitev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je treba obveščati, da se zagotovi doslednost 
ukrepov na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 1280
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS in AIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
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določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

 Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1281
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS lahko uporabijo. 
Ukrepi pristojnih organov matične države 
članice so začasni in morajo biti skladni z 
določbami, ki jih je Komisija sprejela v 
skladu z odstavkom 3.

4. V izjemnih okoliščinah in kadar se to 
zahteva za zagotovitev stabilnosti in 
celovitosti finančnega sistema, pristojni 
organi matične države članice lahko 
naložijo dodatne omejitve ravni finančnega 
vzvoda, ki ga UAIS in AIS lahko 
uporabijo. Ukrepi pristojnih organov 
matične države članice so začasni in 
morajo biti skladni z določbami, ki jih je 
Komisija sprejela v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

 Členi od 19 do 30 direktive bi se morali uporabljati tudi za AIS.

Predlog spremembe 1282
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija sprejme primerjalna merila 
za dolgoročno finančno solventnost 
ciljnih podjetij, ki so predmet nakupov z 
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zadolžitvijo, ki jih izvedejo AIS. Ta merila 
vsebujejo štiri kazalnike, in sicer:
(a) kazalnik stopnje pokritja dolga 
(razmerje denarnega toka in celotnih 
odplačil dolga);
(b) kazalnik skupnega dinamičnega 
finančnega vzvoda 1 (razmerje 
konsolidiranega dobička pred obrestmi, 
davki in amortizacijo ter neto obresti);
(c) kazalnik dinamičnega finančnega 
vzvoda 2 (razmerje neto dolga in prostega 
denarnega toka); in
(d) kazalnik lastniškega kapitala 
(razmerje lastniškega in celotnega 
kapitala).
Ciljna podjetja morajo izpolnjevati merila 
glede vseh štirih kazalnikov in izvajati 
redne preskuse solventnosti. Dividende se 
lahko izplačajo samo enkrat letno in ne 
smejo presegati dobička. V primeru 
negativne solventnosti se dividende ne 
izplačajo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba se nanaša na najhujše primere, ko skladi zasebnega kapitala z zadolževanjem 
kupijo podjetja, ki kotirajo oziroma ne kotirajo na borzi. Kombinacija štirih kazalnikov naj bi 
zaščitila lastniških kapital ciljnih podjetij, zlasti malih in srednjih, pred obremenitvijo z 
neprimerno velikim dolgom in pred odprodajo podjetja po delih. Preskus solventnosti v 
kombinaciji z omejitvijo izplačila dividend je nujno potreben za ohranjanje solventnosti z 
zadolžitvijo kupljenih ciljnih podjetij AIS, predvsem kar zadeva mednarodne računovodske 
standarde.

Predlog spremembe 1283
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija sprejme primerjalna merila 
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za dolgoročno finančno solventnost 
ciljnih podjetij, ki so predmet nakupov z 
zadolžitvijo, ki jih izvedejo AIS. Ta merila 
vsebujejo štiri kazalnike, in sicer:
(a) kazalnik stopnje pokritja dolga 
(razmerje denarnega toka in celotnih 
odplačil dolga);
(b) kazalnik celotnega dinamičnega 
vzvoda 1 (razmerje konsolidiranega 
dobička pred obrestmi, davki in 
amortizacijo ter neto obresti);
(c) kazalnik dinamičnega vzvoda 2 
(razmerje neto dolga in prostega 
denarnega toka);
(d) kazalnik lastniškega kapitala 
(razmerje lastniškega in celotnega 
kapitala).
Ciljna podjetja morajo izpolnjevati merila 
glede vseh štirih kazalnikov in izvajati 
redne preskuse solventnosti. Dividende se 
lahko izplačajo samo enkrat letno in ne 
smejo presegati dobička. V primeru 
negativne solventnosti se dividende ne 
izplačajo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba se nanaša na najhujše primere, ko skladi zasebnega kapitala z zadolževanjem 
kupijo podjetja, ki kotirajo oziroma ne kotirajo na borzi. Kombinacija štirih kazalnikov naj bi 
zaščitila lastniških kapital ciljnih podjetij, zlasti malih in srednjih, pred obremenitvijo z 
neprimerno velikim dolgom in pred odprodajo podjetja po delih. Preskus solventnosti v 
kombinaciji z omejitvijo izplačila dividend je nujno potreben za ohranjanje solventnosti z 
zadolžitvijo kupljenih ciljnih podjetij AIS, predvsem kar zadeva mednarodne računovodske 
standarde.

Predlog spremembe 1284
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Pascal Canfin

Predlog direktive
Poglavje V – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OBVEZNOSTI ZA UAIS, KI 
UPRAVLJAJO AIS, KI PRIDOBIJO 
KONTROLNI VPLIV V PODJETJIH

OBVEZNOSTI ZA AIS, KI PRIDOBIJO 
VPLIV V PODJETJIH

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti je treba naložiti AIS, ne UAIS.

Predlog spremembe 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Poglavje V – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OBVEZNOSTI ZA UAIS, KI 
UPRAVLJAJO AIS, KI PRIDOBIJO 
KONTROLNI VPLIV V PODJETJIH

OBVEZNOSTI ZA UAIS, KI 
UPRAVLJAJO AIS, KI PRIDOBIJO 
POMEMBEN DELEŽ ALI KONTROLNI 
VPLIV V PODJETJIH

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
Področje uporabe
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1. Ta oddelek se uporablja za:
(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;
(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.
2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Predlog direktive
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
Področje uporabe
1. Ta oddelek se uporablja za:
(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
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30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;
(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.
2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1288
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 26 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe Bonitetni nadzor nad nakupi z zadolžitvijo 
v zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi

1. Ta oddelek se uporablja za: 1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
upravlja enega ali več AIS, ki posamično 
ali združeni pridobijo nadzor nad 
podjetjem, ki ne kotira na borzi, posreduje 
informacije o višini dolga, ki ga ciljno 
podjetje neposredno ali posredno ima pred 
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prevzemom in po njem.
(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;
(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.

Predlog spremembe 1289
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta oddelek se uporablja za: 1. Ta oddelek se uporablja za AIS, ki 
posamično ali v dogovoru z enim ali več 
drugih AIS pridobijo pomemben ali 
kontrolni vpliv, kot ga opredeljujejo 
mednarodni standardi računovodskega 
poročanja (IFRS), v izdajatelju ali 
podjetju, ki ne kotira na borzi, s sedežem v 
Uniji.

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;
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(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne vplivu AIS v podjetju.

Predlog spremembe 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
10 %, 20 %, 30 %, 50 % ali več 
glasovalnih pravic izdajatelja ali podjetja, 
ki ne kotira na borzi in ima sedež v Uniji, 
če je to primerno;

Or. en

Obrazložitev

Skladi zasebnega kapitala do doslej razkrivali zelo malo informacij, ki so bile večinoma 
nepreverljive in neredne. Ker ta oblika lastništva prinaša občutne spremembe v slogu vodenja 
podjetij, je izjemno pomembno, da imamo popolne in dosledne podatke o podjetjih, ki so 
predmet nakupov z zadolžitvijo. Te informacije so pomembne za vlagatelje, nadzornike, 
zaposlene in javnost. Izjeme pri zahtevah za razkritje podatkov, naj gre za izjeme zaradi 
velikosti sklada ali zaradi velikosti upravljanega podjetja, ne bi smele obstajati. Učinek 
naložb zasebnega kapitala je mogoče čutiti celo, kadar gre za nakupe manjših deležev, na 
primer 10 %. Učinek narašča z velikostjo vložka.
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Predlog spremembe 1291
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;

(a) AIS, ki bodisi posamično ali združeni 
pridobijo 25 % ali več glasovalnih pravic 
izdajatelja ali podjetja, ki ne kotira na borzi 
in ima sedež v Uniji, če je to primerno, in 
UAIS, ki upravljajo enega ali več takšnih 
AIS;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.

Predlog spremembe 1292
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;

(a) AIS, ki bodisi posamično ali združeni 
pridobijo 25 % ali več glasovalnih pravic 
izdajatelja ali podjetja, ki ne kotira na borzi 
in ima sedež v Uniji, če je to primerno, in 
UAIS, ki upravljajo enega ali več takšnih 
AIS;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
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vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.

Predlog spremembe 1293
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta oddelek se uporablja za: 1. Ta oddelek se uporablja za:

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima 
sedež v Skupnosti, če je to primerno;

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
kontrolni vpliv v podjetju, ki ne kotira na 
borzi;

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
kontrolnega vpliva v podjetju, ki ne kotira 
na borzi.

Za namene tega oddelka kontrolni vpliv 
pomeni več kot 50 % glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi.

Or. en

Predlog spremembe 1294
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta oddelek se uporablja za: 1. Ta oddelek se uporablja za:
(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi in ima

(a) UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki bodisi posamično ali združeni pridobijo 
kontrolni vpliv v podjetju, ki ne kotira na 
borzi in ima sedež v Uniji, če je to 
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sedež v Skupnosti, če je to primerno; primerno;
(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
kontrolnega vpliva v podjetju, ki ne kotira 
na borzi, če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb. Pojem „kontrolni vpliv“ je treba uskladiti s pravom 
gospodarskih družb. 

Predlog spremembe 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

(b) UAIS, ki delujejo v dogovoru z enim 
ali več drugimi UAIS glede pridobitve ali 
uresničevanja glasovalnih pravic s strani
AIS, ki jih ti UAIS upravljajo, pri čemer 
UAIS upravljajo enega ali več AIS, ki 
bodisi posamično ali združeni pridobijo
10 %, 20 %, 30 %, 50 % ali več 
glasovalnih pravic izdajatelja ali podjetja, 
ki ne kotira na borzi, če je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Skladi zasebnega kapitala do doslej razkrivali zelo malo informacij, ki so bile večinoma 
nepreverljive in neredne. Ker ta oblika lastništva prinaša občutne spremembe v slogu vodenja 
podjetij, je izjemno pomembno, da imamo popolne in dosledne podatke o podjetjih, ki so 
predmet nakupov z zadolžitvijo. Te informacije so pomembne za vlagatelje, nadzornike, 
zaposlene in javnost. Izjeme pri zahtevah za razkritje podatkov, naj gre za izjeme zaradi 
velikosti sklada ali zaradi velikosti upravljanega podjetja, ne bi smele obstajati.
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Predlog spremembe 1296
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
25 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.

Predlog spremembe 1297
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
25 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, če je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
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vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.

Predlog spremembe 1298
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podjetja, ki ne kotirajo na borzi in so 
pod nadzorom UAIS, spoštujejo določbe o 
razkritju podatkov zadevne zakonodaje 
Unije in nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.

Predlog spremembe 1299
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija do ...* Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
pregledu zadevne zakonodaje o 
gospodarskih družbah, pa tudi zadevnih 
direktiv o finančnem sektorju, ki mu, če je 
to ustrezno, priloži zakonodajni predlog, 
ki po potrebi vključuje predloge sprememb 
te direktive. Komisija pri oceni upošteva 
cilje večje preglednosti, poštene 
konkurence in enakih pogojev za vsa 
podjetja, brez diskriminacije na podlagi 
lastništva. Upošteva tudi konkurenčnost 
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EU, kar zadeva financiranje inovacij. 
*UL vstavi datum: Datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.

Predlog spremembe 1300
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.
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Predlog spremembe 1301
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1303
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. Mejo za 
regulacijo skladov zasebnega kapitala bi bilo zato treba znižati na takšno raven, da bo 
mogoče obvladati nenamerno škodo; 25 % glasovalnih pravic že lahko velja za prevladujoči 
vpliv. V številnih državah članicah so skladi zasebnega kapitala usmerjeni predvsem v 
delovno intenzivna mala in srednja podjetja, za katera omejitve iz odstavka 2 ne bi veljale.

Predlog spremembe 1304
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

2. Za namene odstavka 1 UAIS pred 
prevzemom podjetja, ki ne kotira na borzi, 
obvesti pristojne organe matične države 
članice, če nameravani prevzem 
neposredno ali posredno predvideva, da 
dolgovi ciljnega podjetja presežejo 
mnogokratnik ocenjene vrednosti 
podjetja. V takšnem primeru pristojni 
bonitetni organ opravi bonitetni nadzor 
morebitnih posledic prevzema, pri čemer 
zlasti upošteva povezana sistemska 
tveganja.
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Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.

Predlog spremembe 1305
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar 
zadevno podjetje, ki ne kotira na borzi, 
zaposluje manj kot 50 oseb.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne z velikostjo podjetja. Vsekakor bi izključitev vseh malih in 
srednjih podjetij iz področja uporabe direktive pomenila, da slednja ne bi veljala za večino 
nakupov z zadolževanjem.

Predlog spremembe 1306
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar so 
zadevna podjetja, ki ne kotirajo na borzi, 
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na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

namenske družbe oziroma mala ali srednje 
velika podjetja.

Za namene tega oddelka: 
(a) „namenske družbe“ pomeni podjetja, 
ki so v skladu s svojim statutom in 
zadevno nacionalno zakonodajo 
upravičena pridobiti, imeti v lasti ali 
prodati samo premoženje ali deleže v 
drugih namenskih družbah, ki jih je 
mogoče v skladu s pravili o AIS ali 
ustanovitvenim aktom in nacionalno 
zakonodajo pridobiti, imeti v lasti ali 
prodati neposredno za oziroma s strani 
AIS;

(b) „mala in srednja velika podjetja“ 
pomeni gospodarske družbe, ki glede na 
zadnji letni računovodski izkaz ali 
konsolidirani računovodski izkaz 
izpolnjujejo najmanj dve od naslednjih 
meril: 
(i) povprečno število zaposlenih v Uniji v 
poslovnem letu ne presega 250 oseb; 
(ii) letna bilanca stanja ne presega 
43 milijonov EUR, 
(iii) letni neto promet ne presega 
50 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev vseh skladov s kontrolnim vplivom na podjetja, brez vsakega razlikovanja, pomeni, 
da bodo odprti nepremičninski skladi, ki imajo v lasti nepremičnine prek namenskih družb, 
razvrščeni med AIS s kontrolnim vplivom. To bi bilo v nasprotju z običajno prakso 
nepremičninskih skladov, ki je nujno potrebna, da lahko dostopajo do nekaterih 
nepremičninskih trgov. Vključitev odprtih nepremičninskih skladov se tako ne zdi utemeljena, 
tako da samo kontrolni vpliv v takšnih namenskih družbah ne bi smel biti predmet UAIS.
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Predlog spremembe 1307
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira 
na borzi, malo ali srednje veliko podjetje z 
manj kot 250 zaposlenimi, z letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov 
EUR, in/ali z letno bilanco, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

2. Ta oddelek se ne uporablja, kadar je 
zadevno podjetje, ki ne kotira na borzi, 
malo ali srednje veliko podjetje z manj kot 
250 zaposlenimi, z letnim prometom, ki ne 
presega 50 milijonov EUR, in/ali z letno 
bilanco, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 1308
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  2a. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki 
opredeljujejo pojme podjetij, ki ne kotirajo 
na borzi, pridobitve vpliva, 
mnogokratnika (vključno z določitvijo 
njegove osnove) in ovrednotenja ter 
določajo bonitetna pravila, ki se 
uporabljajo zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.



AM\807997SL.doc 83/165 PE439.134v03-00

SL

Predlog spremembe 1309
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Členi 28 do 30 se ne uporabljajo za 
industrijske holdinške družbe, ki svoje 
delnice tržijo na reguliranem trgu EU, če 
imajo deleže v svojih podružnicah ali 
pridruženih podjetjih za namene izvajanja 
industrijske poslovne strategije in niso 
ustanovljene z glavnim namenom 
doseganja donosov za svoje vlagatelje z 
odsvojitvijo v določenem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Delovanje industrijskih holdinških družb, ki kotirajo na borzi, urejata prospektna direktiva in 
direktiva o preglednosti, pa tudi nacionalna zakonodaja o gospodarskih družbah, borzna 
pravila in drugi nacionalni predpisi. To zagotavlja zadostno preglednost, kar zadeva 
vlagatelje, zakonodajalce in družbo nasploh. Določbe členov 28 do 30 niso pomembne ali 
ustrezne za to vrsto podjetij.

Predlog spremembe 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Priglasitev pridobitve kontrolnega vpliva v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 
1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen 
UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje 
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informacije iz odstavka 2.
Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.
2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:
(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;
(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;
(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Predlog direktive
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Priglasitev pridobitve kontrolnega vpliva v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 
1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen 
UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje 
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informacije iz odstavka 2.
Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.
2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:
(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;
(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;
(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1312
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Priglasitev pridobitve kontrolnega vpliva v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 
1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen 
UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje 
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informacije iz odstavka 2.
Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.
2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:
(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;
(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;
(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.

Predlog spremembe 1313
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Priglasitev pridobitve kontrolnega vpliva v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 
1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen 
UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje 
informacije iz odstavka 2.
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Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.
2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:
(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;
(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;
(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.

Predlog spremembe 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priglasitev pridobitve kontrolnega vpliva v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi 

Priglasitev pridobitve pomembnega deleža 
v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi

Or. en
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Predlog spremembe 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen UAIS
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije 
iz odstavka 2.

1. Države članice zagotovijo, da če UAIS, 
ki deluje sam ali v dogovoru z drugim 
UAIS, prek enega ali več AIS, ki jih 
upravlja, pridobi 10 %, 20 %, 30 % ali 
50 % glasovalnih pravic v izdajatelju ali 
podjetju, ki ne kotira na borzi, izdajatelju 
ali podjetju, ki ne kotira na borzi, kot je 
primerno, predstavnikom njegovih 
delavcev ali, kjer takšnih predstavnikov 
ni, delavcem samim, pristojnemu organu 
UAIS in pristojnemu organu države 
članice, kjer ima izdajatelj ali podjetje, ki 
ne kotira na borzi, sedež, posreduje 
informacije iz odstavka 2 

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
prek enega ali več AIS, ki jih upravlja, 
pridobil 10 %, 20 %, 30 % ali 50 %
glasovalnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 1316
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen UAIS
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije
iz odstavka 2.

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
AIS pomemben ali kontrolni vpliv, kot ga 
opredeljujejo mednarodni standardi 
računovodskega poročanja (IFRS), v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen AIS
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije 
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iz odstavka 2.
Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je AIS
pridobil pomemben ali kontrolni vpliv.

Po prvi priglasitvi AIS posreduje 
informacije vsakič, ko se delež njegovih 
glasovalnih pravic poveča za več kot 5 
odstotnih točk ali če AIS prevzame nadzor 
v smislu mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (IFRS) nad 
podjetjem, ki ne kotira na borzi.

Or. en

Obrazložitev

AIS mora ustrezne naslovnike obvestiti takoj, ko pridobi pomemben vpliv v podjetju, ki ne 
kotira na borzi.

Predlog spremembe 1317
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen
UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje
informacije iz odstavka 2.

1. Države članice zahtevajo, da če UAIS 
pridobi 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, UAIS 
podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
delničarjem, katerih identiteto in naslove 
pozna ali jih lahko dobi od podjetja, ki ne 
kotira na borzi, ali v registru, do katerega 
ima dostop ali ga lahko pridobi, da na 
voljo informacije, opredeljene v odstavku
2.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Te informacije se dajo na voljo čim prej, 
vendar najpozneje v desetih delovnih 
dneh; prvi dan je tisti dan, na katerega je 
UAIS pridobil nadzor.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe člena 27 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v holdingu, 
ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter interesov 
zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki nadzirajo kako 
podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost razkritja bi morala 
tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, ne pa da velja 
samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1318
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen UAIS 
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije 
iz odstavka 2.

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
AIS ali UAIS 25 % ali več glasovalnih 
pravic v podjetju, ki ne kotira na borzi, 
takšen AIS ali UAIS podjetju, ki ne kotira 
na borzi, in vsem drugim delničarjem, 
posreduje informacije iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 1319
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen UAIS 
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije 
iz odstavka 2.

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
AIS ali UAIS 25 % ali več glasovalnih 
pravic v podjetju, ki ne kotira na borzi, 
takšen AIS ali UAIS podjetju, ki ne kotira 
na borzi, in vsem drugim delničarjem, 
posreduje informacije iz odstavka 2.

Or. en
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Predlog spremembe 1320
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen UAIS 
podjetju, ki ne kotira na borzi, in vsem 
drugim delničarjem, posreduje informacije 
iz odstavka 2.

1. Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge zagotovi, da če ima UAIS 30 % ali več 
glasovalnih pravic v podjetju, ki ne kotira 
na borzi, takšen UAIS podjetju, ki ne kotira 
na borzi, in vsem drugim delničarjem, 
posreduje informacije iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1321
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti delovni dan; prvi dan je 
tisti dan, na katerega je AIS ali UAIS 
pridobil 25 % glasovalnih pravic.

Or. en
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Predlog spremembe 1322
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti delovni dan; prvi dan je 
tisti dan, na katerega je AIS ali UAIS 
pridobil 25 % glasovalnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 1323
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje peti delovni dan; prvi dan je 
tisti dan, na katerega je UAIS pridobil 30 
% glasovalnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 1324
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil 30 % glasovalnih pravic.

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
pridobil kontrolni vpliv.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1325
Syed Kamall

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje
naslednje podatke:

2. Informacije iz odstavka 1 zajemajo 
podatke, kakršne je treba osebam iz 
odstavka 1 dati na voljo ali razkriti v 
skladu z veljavno zakonodajo Unije.

(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;
(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;
(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

Or. en

Obrazložitev

Določbe člena 27 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v holdingu, 
ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter interesov 
zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki nadzirajo kako 
podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost razkritja bi morala 
tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, ne pa da velja 
samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;

(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag, vključno z informacijami o popolni 
identifikaciji različnih udeleženih UAIS, 
AIS in delničarjev, oseb, ki delujejo v 
dogovoru z njimi, vseh fizičnih ali pravnih 
oseb, ki so pooblaščene za glasovanje v 
njihovem imenu, in po potrebi verige 
podjetij, prek katerih dejansko imajo 
glasovalne pravice; 

Or. en

Predlog spremembe 1327
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
prag 30 %, vključno z informacijami o 
istovetnosti različnih udeleženih 
delničarjev;

(b) pogoje, pod katerimi je bil dosežen 
pomemben ali kontrolni vpliv, vključno z 
informacijami o istovetnosti različnih 
udeleženih delničarjev;

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjim predlogom spremembe.
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Predlog spremembe 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) namero UAIS glede nadaljnjega 
pridobivanja glasovalnih pravic, namero 
glede pridobitve nadzora, obseg 
finančnega vzvoda, uporabljenega za 
financiranje pridobitve, in načrtovani 
naložbeni horizont pridobitve. 

Or. en

Predlog spremembe 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V primeru bistvene spremembe že 
posredovanih informacij UAIS pošlje 
posodobljene podatke po postopku, 
določenem v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 1330
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27a
Kapitalska ustreznost ciljnih podjetij

Da bi se izognili morebitni odprodaji 
podjetja po delih, mora čista vrednost 
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premoženja ciljnega podjetja, ki ga 
nadzira AIS, ustrezati določbam sistema 
kapitalske ustreznosti iz druge direktive o 
pravu družb. 

Or. en

Obrazložitev

Določbe točke (a) člena 15(1) Druge direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov ter določbe člena 1(4)(b) in člena 1(5) Direktive 2006/68/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006, ki spreminja Direktivo Sveta 
77/91/EGS, kot se uporablja za delniške družbe, bi lahko pomagale preprečiti odprodajo 
podjetij po delih samo za odplačilo dolga za nakup, hkrati pa omogočile zadostno odstopanje 
za upravičeno strateško prestrukturiranje.

Predlog spremembe 1331
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27b
Obveznosti glede naložb v ciljna podjetja 
Ne glede na nacionalno zakonodajo in z 
namenom, da bi se izognili odprodaji po 
delih v ciljnih podjetjih, v katera vlagajo 
UAIS, ki upravljajo AIS, vsak UAIS 
poskrbi za triletno obdobje blokade 
naložbe AIS v ciljno podjetje.

Or. en

Obrazložitev

Skladi zaprtega tipa, ki pridobijo kontrolni vpliv v ciljnem podjetju, se morajo zavezati, da 
bodo v ta podjetja vlagali tri leta, da bi se izognili odprodaji podjetja po delih.
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Predlog spremembe 1332
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 27 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27c
Omejitev finančnega vzvoda v primeru 
pridobitve kontrolnega vpliva
Finančni vzvod, ki ga uporabi AIS, ki je 
pridobil kontrolni vpliv v podjetju, ki ne 
kotira na borzi, je omejen na razmerje 
med finančnim dolgom, uporabljenim za 
pridobitev deleža, ter dobičkom pred 
obrestmi, davki in amortizacijo. 
To razmerje ob pridobitvi kontrolnega 
vpliva ne sme znašati več kot 4.
Dolg, ki se uporablja za izračun, zajema 
celotni dolg, ki ga je AIS uporabil za 
pridobitev kontrolnega vpliva, ne glede na 
to, ali je nastal v pridobljenem podjetju ali 
v AIS.
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c 
sprejme delegirane akte, ki natančneje 
določajo izračun tega razmerja.

Or. en

Obrazložitev

Za nakup podjetij se ne bi smelo uporabljati prevelikih finančnih vzvodov, saj ima to škodljive 
posledice za njihovo razvojno in naložbeno politiko.

Predlog spremembe 1333
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 27 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27d



PE439.134v03-00 98/165 AM\807997SL.doc

SL

Omejitev podkapitaliziranosti za AIS, ki 
vlagajo v podjetja, ki ne kotirajo na borzi
AIS, ki so z uporabo finančnega vzvoda 
pridobili kontrolni vpliv v podjetjih, ki ne 
kotirajo na borzi, ne smejo uporabiti 
zadržanega dobička, ki so ga ta podjetja 
ustvarila pred prevzemom, za pokritje 
dolga, potrebnega za nakup. 
Podjetja, ki jih je prevzel AIS z uporabo 
finančnega vzvoda, v prvih dveh letih po 
prevzemu ne izplačujejo dividend, če bi bil 
zaradi tega zadržani dobiček manjši kot 
ob prevzemu.
Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 49c 
sprejme delegirane akte, ki natančneje 
določajo izračun omejitve za dividende.

Or. en

Obrazložitev

Sredstev podjetja se ne bi smelo uporabljati za plačilo dolga, potrebnega za prevzem.
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Predlog spremembe 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28

Razkritje v primeru pridobitve kontrolnega 
vpliva v izdajateljih ali podjetjih, ki ne 
kotirajo na borzi
1. Poleg določb iz člena 27 države 
članice zagotovijo, da če UAIS pridobi 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.
V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:
(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za 
prevzem1;
(b) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, zlasti 
med UAIS in izdajateljem;
(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.
V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali 

črtano

                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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v dogovoru z drugimi UAIS dosegel 
prag 30 %;

(e) razvojni načrt za podjetje, ki 
ne kotira na borzi;
(f) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, 
zlasti med UAIS in podjetjem, ki 
ne kotira na borzi;
(g) politiko za zunanje in 
notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

(a) podrobno vsebino 
informacij iz odstavka 1;
(b) način posredovanja 
informacij.

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

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Predlog direktive
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28

Razkritje v primeru pridobitve 
kontrolnega vpliva v izdajateljih ali 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi
1. Poleg določb iz člena 27 države 
članice zagotovijo, da če UAIS pridobi 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.
V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:
(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah 
za prevzem1;
(b) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, zlasti 
med UAIS in izdajateljem;
(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.
V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali 
v dogovoru z drugimi UAIS dosegel 

črtano

                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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prag 30 %;
(e) razvojni načrt za podjetje, 
ki ne kotira na borzi;
(f) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, 
zlasti med UAIS in podjetjem, ki 
ne kotira na borzi;
(g) politiko za zunanje in 
notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

(a) podrobno vsebino 
informacij iz odstavka 1;
(b) način posredovanja 
informacij.

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

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.
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Predlog spremembe 1336
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28

Razkritje v primeru pridobitve 
kontrolnega vpliva v izdajateljih ali 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi
1. Poleg določb iz člena 27 države 
članice zagotovijo, da če UAIS pridobi 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.
V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:
(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah 
za prevzem1;
(b) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, zlasti 
med UAIS in izdajateljem;
(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.
V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali 
v dogovoru z drugimi UAIS dosegel 

črtano

                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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prag 30 %;
(e) razvojni načrt za podjetje, 
ki ne kotira na borzi;
(f) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, 
zlasti med UAIS in podjetjem, ki 
ne kotira na borzi;
(g) politiko za zunanje in 
notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

(a) podrobno vsebino 
informacij iz odstavka 1;
(b) način posredovanja 
informacij.

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.
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Predlog spremembe 1337
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28

Razkritje v primeru pridobitve 
kontrolnega vpliva v izdajateljih ali 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi
1. Poleg določb iz člena 27 države 
članice zagotovijo, da če UAIS pridobi 
30 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.
V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:
(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah 
za prevzem1;
(b) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, zlasti 
med UAIS in izdajateljem;
(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.
V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali 
v dogovoru z drugimi UAIS dosegel 

črtano

                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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prag 30 %;
(e) razvojni načrt za podjetje, 
ki ne kotira na borzi;
(f) politiko preprečevanja in 
obvladovanja nasprotij interesov, 
zlasti med UAIS in podjetjem, ki 
ne kotira na borzi;
(g) politiko za zunanje in 
notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

(a) podrobno vsebino 
informacij iz odstavka 1;
(b) način posredovanja 
informacij.

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

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.

Predlog spremembe 1338
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razkritje v primeru pridobitve kontrolnega 
vpliva v izdajateljih ali podjetjih, ki ne 

Razkritje v primeru pridobitve kontrolnega 
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kotirajo na borzi vpliva v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi

Or. en

Predlog spremembe 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS, ki deluje sam ali v 
dogovoru z drugim UAIS, prek enega ali 
več AIS, ki jih upravlja, pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, oziroma ima 
kako drugače kontrolni vpliv v takšnem 
AIS, ta UAIS informacije iz drugega 
pododstavka posreduje izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim, pristojnemu organu UAIS in 
pristojnemu organu države članice, kjer 
ima izdajatelj ali podjetje, ki ne kotira na 
borzi, sedež. 

Or. en

Predlog spremembe 1340
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi kontrolni 
vpliv v podjetju, ki ne kotira na borzi, ta 
UAIS naslednje informacije da na voljo 
podjetju, ki ne kotira na borzi:
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pododstavka da na voljo izdajatelju,
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb. Ni primerno, da se od UAIS, ki pridobi kontrolni vpliv, zahteva 
razkritje občutljivih poslovnih informacij.

Predlog spremembe 1341
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če AIS pridobi pomemben 
ali kontrolni vpliv v izdajatelju ali 
podjetju, ki ne kotira na borzi, njegov
UAIS informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 1342
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju,
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic podjetja, ki ne 
kotira na borzi, ta UAIS informacije iz 
drugega in tretjega pododstavka, takoj ko 
je mogoče, da na voljo podjetju, ki ne 
kotira na borzi, zadevnim delničarjem in 
predstavnikom delavcev ali, kjer takih 
predstavnikov ni, delavcem samim.

Or. en

Predlog spremembe 1343
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če AIS ali UAIS pridobi 
25 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta AIS ali 
UAIS informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1344
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS pridobi 30 % ali 
več glasovalnih pravic izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, ta UAIS 
informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če AIS ali UAIS pridobi 
25 % ali več glasovalnih pravic izdajatelja 
ali podjetja, ki ne kotira na borzi, ta AIS ali 
UAIS informacije iz drugega in tretjega 
pododstavka da na voljo izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1345
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1346
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb.

Predlog spremembe 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

Brez poseganja v člen 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za 
prevzem1 priglasitev iz pododstavka 1 
vsebuje naslednje podatke: 
1 UL L 142, 30.4.2004, str.12.

Or. en
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Predlog spremembe 1348
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

V zvezi z izdajatelji AIS ali UAIS 
zadevnemu izdajatelju, njegovim 
delničarjem in predstavnikom delavcev da 
na voljo naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1349
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

V zvezi z izdajatelji AIS ali UAIS 
zadevnemu izdajatelju, njegovim 
delničarjem in predstavnikom delavcev da 
na voljo naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1350
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za 
prevzem1;
1 UL L 142, 30.04.04, str. 12.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1351
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za 
prevzem;
1 UL L 142, 30.04.04, str. 12.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb.

                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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Predlog spremembe 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije iz člena 6(3) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za 
prevzem1;

(a) namene UAIS glede prihodnjega 
poslovanja izdajatelja ali podjetja, ki ne 
kotira na borzi, in zavarovanja delovnih 
mest njegovih zaposlenih in vodstva, 
vključno z vsako bistveno spremembo 
pogojev zaposlovanja, ter zlasti strateški 
ali razvojni načrt UAIS in verjetne 
posledice takšnega načrta za zaposlovanje 
in lokacijo poslovne enote podjetja;

Or. en

Obrazložitev

Preglednost zahteva, da ko AIS pridobi pomemben delež, vsem interesnim skupinam 
posreduje pomembne informacije. Te zajemajo predvsem strateški načrt vlagatelja ter njegove 
posledice za zaposlene in lokacijo poslovne enote podjetja, pa tudi načrtovano odsvojitev 
premoženja (takšne odsvojitve so pri nakupih z zadolževanjem ponavadi opravljene za to, da 
se povrne posojilo, ki ga je podjetje, ki je izvedlo prevzem, najelo za financiranje nakupa 
ciljnega podjetja).

Predlog spremembe 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) načrtovane večje odsvojitve 
premoženja;

Or. en

Obrazložitev

Preglednost zahteva, da ko AIS pridobi pomemben delež, vsem interesnim skupinam 
                                               
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12.
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posreduje pomembne informacije. Te zajemajo načrtovano odsvojitev premoženja (takšne 
odsvojitve so pri nakupih z zadolževanjem ponavadi opravljene za to, da se povrne posojilo, 
ki ga je podjetje, ki je izvedlo prevzem, najelo za financiranje nakupa ciljnega podjetja).

Predlog spremembe 1354
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
izdajateljem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 1355
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
izdajateljem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb.
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Predlog spremembe 1356
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
izdajateljem;

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med AIS ali
UAIS in izdajateljem;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1357
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
izdajateljem;

(b) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med AIS ali
UAIS in izdajateljem;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1358
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1359
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela obravnavati izdajateljev, saj je to vprašanje že ustrezno urejeno s 
pravom gospodarskih družb.

Predlog spremembe 1360
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

(c) za AIS s kontrolnim vplivom politiko 
za zunanje in notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z zaposlenimi.
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Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne stopnji vpliva.

Predlog spremembe 1361
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) morebitne posledice za delavce.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1362
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) morebitne posledice za delavce.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1– pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

črtano

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 30 
%;
(e) razvojni načrt za podjetje, ki ne kotira 
na borzi;
(f) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
podjetjem, ki ne kotira na borzi;
(g) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z
zaposlenimi.

Or. en

Predlog spremembe 1364
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s spremembami v členu 28 – odstavek 1 – pododstavek 1.
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Predlog spremembe 1365
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
AIS ali UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na 
borzi, njihovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev dajo na voljo 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1366
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
AIS ali UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na 
borzi, njihovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev dajo na voljo 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1367
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 30 
%;

(d) identiteto AIS ali UAIS, ki je bodisi 
sam ali v dogovoru z drugimi UAIS 
dosegel prag 25 %;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1368
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 30 
%;

(d) identiteto AIS ali UAIS, ki je bodisi 
sam ali v dogovoru z drugimi UAIS 
dosegel prag 25 %;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1369
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 30 
%;

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS pridobil 
pomemben ali kontrolni vpliv;

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 1370
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 30 
%;

(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel 
kontrolni vpliv;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „kontrolni vpliv“ je treba uskladiti s pravom gospodarskih družb.
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Predlog spremembe 1371
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) razvojni načrt za podjetje, ki ne kotira 
na borzi;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ključne poslovne informacije, ki lahko vodijo k izkrivljanju konkurence in neenakim pogojem 
za udeležence.

Predlog spremembe 1372
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) razvojni načrt za podjetje, ki ne kotira 
na borzi;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da se od UAIS, ki pridobi kontrolni vpliv, zahteva razkritje občutljivih poslovnih 
informacij.

Predlog spremembe 1373
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) razvojni načrt za podjetje, ki ne kotira (e) za AIS, ki ima kontrolni vpliv in 



PE439.134v03-00 124/165 AM\807997SL.doc

SL

na borzi; uporablja finančni vzvod, razvojni načrt za 
podjetje, ki ne kotira na borzi;

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne stopnji vpliva in uporabi oziroma neuporabi finančnega 
vzvoda.

Predlog spremembe 1374
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
podjetjem, ki ne kotira na borzi;

(f) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med AIS ali
UAIS in podjetjem, ki ne kotira na borzi;

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1375
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med UAIS in 
podjetjem, ki ne kotira na borzi;

(f) politiko preprečevanja in obvladovanja 
nasprotij interesov, zlasti med AIS ali
UAIS in podjetjem, ki ne kotira na borzi;

Or. en
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Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1376
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1377
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) politiko za zunanje in notranje 
komuniciranje izdajatelja, zlasti v zvezi z 
zaposlenimi. 

(g) za AIS, ki ima kontrolni vpliv in 
uporablja finančni vzvod, politiko za 
zunanje in notranje komuniciranje 
izdajatelja, zlasti v zvezi z zaposlenimi. 

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne stopnji vpliva in uporabi oziroma neuporabi finančnega 
vzvoda.
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Predlog spremembe 1378
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka ga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) morebitne posledice za delavce, ki se 
nanašajo na strategijo podjetja ali 
zaposlovalno politiko.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1379
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka ga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) morebitne posledice za delavce, ki se 
nanašajo na strategijo podjetja ali 
zaposlovalno politiko.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obveščanje predstavnikov delavcev ali 
delavcev samih v skladu z odstavkom  1 je 
predmet Direktive Sveta 2001/23/ES z dne 
12. marca 2001 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov1.
1 UL L 82, 22.3.2001, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 1381
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo: črtano

(a) podrobno vsebino informacij iz 
odstavka 1;
(b) način posredovanja informacij.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en
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Predlog spremembe 1382
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

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

(a) podrobno vsebino informacij iz 
odstavka 1;

(a) podrobno vsebino informacij iz 
odstavka 1;

(b) način posredovanja informacij. (b) način posredovanja informacij.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podrobno vsebino informacij iz 
odstavka 1;

(a) podrobno vsebino informacij iz tega 
člena;

Or. en
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Predlog spremembe 1384
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če AIS ali UAIS pridobi kontrolni 
vpliv, ciljno podjetje predstavnike svojih 
delavcev ali, kjer takih predstavnikov ni, 
delavce same izčrpno in pravočasno 
obvesti o prevzemu in o tem, ali in v 
kolikšni meri je poslovanje ogroženo, tako 
da predloži vso zadevno dokumentacijo iz 
člena 9(5) Direktive 2004/25/ES, če je to 
primerno. 

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1385
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Razkritje
1. UAIS ciljnemu podjetju v 20 delovnih 
dnevih posreduje uradno obvestilo o:
(a) ciljih prevzema;
(b) izvoru kapitala za prevzem. 
Ciljno podjetje to obvestilo objavi.
2. Ciljno podjetje predstavnike delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavce 
same nemudoma obvesti o določbah iz 
odstavka 1.



PE439.134v03-00 130/165 AM\807997SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene, zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.

Predlog spremembe 1386
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Razkritje
1. UAIS ciljnemu podjetju v 20 delovnih
dnevih posreduje uradno obvestilo o:
(a) ciljih prevzema;
(b) izvoru kapitala za prevzem. 
Ciljno podjetje to obvestilo objavi.
2. Ciljno podjetje predstavnike delavcev 
ali, kjer takih predstavnikov ni, delavce 
same nemudoma obvesti o določbah iz 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Nakupi z zadolževanjem imajo pogosto hude posledice za podjetja in zaposlene. zato so 
pravice delavcev do obveščenosti in posvetovanja bistvenega pomena.
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Predlog spremembe 1387
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28b
Kazni
1. Države članice poskrbijo, da nobena 
odločitev UAIS in/ali ciljnega podjetja, ki 
resno krši zahteve glede obveščanja in 
razkritja iz členov 27, 28 in 28a, nima 
pravnega učinka. Pravnega učinka nima, 
dokler UAIS in/ali ciljno podjetje ne 
izpolni svojih obveznosti ali, če to ni več 
mogoče, dokler ni bila škoda ustrezno 
odpravljena v skladu z ureditvijo in 
postopki, ki jih določijo države članice.
2. Za namene odstavka 1 hude kršitve 
zajemajo zlasti:
(a) neobveščanje predstavnikov delavcev 
pred sprejetjem odločitve; ter 
(b) nerazkritje pomembnih informacij ali 
posredovanje napačnih informacij, zaradi 
česar je uveljavljanje pravice do 
obveščenosti neučinkovito.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da mnoge velike družbe raje plačajo kazen, kot spoštujejo zahteve glede 
obveščanja.
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Predlog spremembe 1388
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28b
Kazni
1. Države članice poskrbijo, da nobena 
odločitev UAIS in/ali ciljnega podjetja, ki 
resno krši zahteve glede obveščanja in 
razkritja iz členov 27, 28 in 28a, nima 
pravnega učinka. Pravnega učinka nima, 
dokler UAIS in/ali ciljno podjetje ne 
izpolni svojih obveznosti ali, če to ni več 
mogoče, dokler ni bila škoda ustrezno 
odpravljena v skladu z ureditvijo in 
postopki, ki jih določijo države članice.
2. Za namene odstavka 1 hude kršitve 
zajemajo zlasti:
(a) neobveščanje predstavnikov delavcev 
pred sprejetjem odločitve; ali 
(b) nerazkritje pomembnih informacij ali 
posredovanje napačnih informacij, zaradi 
česar je uveljavljanje pravice do 
obveščenosti neučinkovito.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da mnoge velike družbe raje plačajo kazen, kot spoštujejo zahteve glede 
obveščanja.
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Predlog spremembe 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
izdajateljih ali podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi
Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.
Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:
(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev 
prihodkov in dobičkov po poslovnih 
segmentih, izjavo o napredku dejavnosti 
podjetja in finančnih zadevah, oceno 
pričakovanega napredka dejavnosti in 
finančnih zadev, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;
(b) v zvezi s finančnimi in drugimi 
tveganji vsaj finančna tveganja, povezana 
s strukturo kapitala;
(c )v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu;
(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.
Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 

črtano
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vrst družb, 1 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.
Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv, 
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) 
in (e) do (h) člena 3 Druge Direktive 
Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 
o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih 
oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti2.

UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, 
v obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev 
zadevnega podjetja iz prvega 
odstavka člena 26 zagotovijo 
informacije iz odstavka 2 zgoraj.

4. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo 
podrobno vsebino informacij, ki 
jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.
Ti ukrepi, ki so namenjeni 
spremembam nebistvenih 
elementov te direktive s tem, da 
jih nadomeščajo, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom 
z nadzorom iz člena 49(3).

Or. en

                                               
1 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
2 UL L 26, 31.01.77, str. 1.



AM\807997SL.doc 135/165 PE439.134v03-00

SL

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
izdajateljih ali podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi
Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.
Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:
(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev 
prihodkov in dobičkov po poslovnih 
segmentih, izjavo o napredku dejavnosti 
podjetja in finančnih zadevah, oceno 
pričakovanega napredka dejavnosti in 
finančnih zadev, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;
(b) v zvezi s finančnimi in drugimi 
tveganji vsaj finančna tveganja, povezana 

črtano

                                               
1 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
2 UL L 26, 31.01.77, str. 1.
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s strukturo kapitala;
(c )v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu;
(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.
Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 
vrst družb, 1 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.
Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv, 
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) 
in (e) do (h) člena 3 Druge Direktive 
Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 
o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih 
oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti2.
UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, v 
obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev zadevnega 
podjetja iz prvega odstavka člena 26 
zagotovijo informacije iz odstavka 2 
zgoraj.
4. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo podrobno vsebino 
informacij, ki jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
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da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1391
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
izdajateljih ali podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi
Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.
Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:
(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev 
prihodkov in dobičkov po poslovnih 
segmentih, izjavo o napredku dejavnosti 

črtano

                                               
1 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
2 UL L 26, 31.01.77, str. 1.
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podjetja in finančnih zadevah, oceno 
pričakovanega napredka dejavnosti in 
finančnih zadev, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;
(b) v zvezi s finančnimi in drugimi 
tveganji vsaj finančna tveganja, povezana 
s strukturo kapitala;
(c )v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu;
(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.
Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 
vrst družb, 1 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.
Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv, 
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) 
in (e) do (h) člena 3 Druge Direktive 
Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 
o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih 
oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti2.
UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, v 
obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev zadevnega 
podjetja iz prvega odstavka člena 26 
zagotovijo informacije iz odstavka 2 
zgoraj.
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4. Komisija sprejme izvedbene 
ukrepe, ki opredeljujejo podrobno vsebino 
informacij, ki jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.

Predlog spremembe 1392
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
izdajateljih ali podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi
Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.
Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 

črtano

                                               
1 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
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katerega je AIS vlagal:
(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev 
prihodkov in dobičkov po poslovnih 
segmentih, izjavo o napredku dejavnosti 
podjetja in finančnih zadevah, oceno 
pričakovanega napredka dejavnosti in
finančnih zadev, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;
(b) v zvezi s finančnimi in drugimi 
tveganji vsaj finančna tveganja, povezana 
s strukturo kapitala;
(c )v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu;
(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.
Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 
vrst družb,1 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.
Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv, 
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) 
in (e) do (h) člena 3 Druge Direktive 
Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 
o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih 
oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti1.

                                                                                                                                                  
1 UL L 26, 31.01.77, str. 1.
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UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, v 
obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev zadevnega 
podjetja iz prvega odstavka člena 26 
zagotovijo informacije iz odstavka 2 
zgoraj.
4. Komisija sprejme izvedbene
ukrepe, ki opredeljujejo podrobno vsebino 
informacij, ki jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.

Predlog spremembe 1393
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
izdajateljih ali podjetjih, ki ne kotirajo na 
borzi

Posebne določbe v zvezi z letnim 
poročilom AIS, ki ima kontrolni vpliv v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi

Or. en
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Predlog spremembe 1394
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.

1. Države članice zagotovijo, da AIS in 
UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo, v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS 
vključijo dodatne informacije iz odstavka 2 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 1395
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS, ki 
ga upravlja, vključi dodatne informacije iz 
odstavka 2 tega člena.

1. Države članice zagotovijo, da AIS in 
UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo, v 
letno poročilo iz člena 19 za vsak AIS 
vključijo dodatne informacije iz odstavka 2 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Aktivno upravljan portfelj zasebnega kapitala, ki vlaga in odprodaja deleže z zelo hitrim 
tempom, pomeni večje tveganje za zaposlene.
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Predlog spremembe 1396
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v katerem
ima AIS kontrolni vpliv:

Or. en

Obrazložitev

Zahteve morajo biti sorazmerne stopnji vpliva.

Predlog spremembe 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v katerem 
ima UAIS kontrolni vpliv v smislu 
člena 28:

Or. en

Predlog spremembe 1398
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsako podjetje, ki 
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in podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerega je AIS vlagal:

ne kotira na borzi, v katerem je AIS 
pridobil kontrolni vpliv:

Or. en

Predlog spremembe 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev prihodkov 
in dobičkov po poslovnih segmentih, 
izjavo o napredku dejavnosti podjetja in 
finančnih zadevah, oceno pričakovanega 
napredka dejavnosti in finančnih zadev, 
poročilo o pomembnih dogodkih v 
poslovnem letu;

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev prihodkov 
in dobičkov po poslovnih segmentih, 
izjavo o napredku dejavnosti podjetja in 
finančnih zadevah, oceno pričakovanega 
napredka dejavnosti in finančnih zadev, 
poročilo o pomembnih dogodkih v 
poslovnem letu, raziskovalne in razvojne 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1400
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev prihodkov 
in dobičkov po poslovnih segmentih, 
izjavo o napredku dejavnosti podjetja in 
finančnih zadevah, oceno pričakovanega 
napredka dejavnosti in finančnih zadev,
poročilo o pomembnih dogodkih v 
poslovnem letu;

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev prihodkov 
in dobičkov po poslovnih segmentih, 
izjavo o napredku dejavnosti podjetja in 
finančnih zadevah, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;

Or. en
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Predlog spremembe 1401
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki predstavitev prihodkov 
in dobičkov po poslovnih segmentih, 
izjavo o napredku dejavnosti podjetja in 
finančnih zadevah, oceno pričakovanega 
napredka dejavnosti in finančnih zadev, 
poročilo o pomembnih dogodkih v 
poslovnem letu;

(a) v zvezi z operativnimi in finančnimi 
razvojnimi dogodki strukturo kapitala, 
izdatke za dolgoročne naložbe ter izdatke 
za razvoj in raziskave, predstavitev 
prihodkov in dobičkov po poslovnih 
segmentih, izjavo o napredku dejavnosti 
podjetja in finančnih zadevah, oceno 
pričakovanega napredka dejavnosti in 
finančnih zadev, poročilo o pomembnih 
dogodkih v poslovnem letu;

Or. en

Obrazložitev

Ti elementi so pomembni za oceno posledic nadzora AIS.

Predlog spremembe 1402
Wolf Klinz 

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v zvezi s finančnimi in drugimi 
tveganji vsaj finančna tveganja, povezana 
s strukturo kapitala;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu;

(c) v zvezi z zaposlenimi fluktuacijo, 
prekinitve pogodb o delu in sklenitve 
pogodb o delu, politiko plač in druge 
pogoje zaposlovanja;

Or. en

Obrazložitev

Treba si je ustvariti jasno sliko o praksah skladov zasebnega kapitala v zvezi s številnimi 
vprašanji, med drugim razvojem in raziskavami, zaposlovanjem, zaposlitvenimi pogoji, 
odprodajo sredstev, okoljem, financiranjem prevzemov, nagrajevanjem vodstva, cenami 
nakupa in ponovne prodaje ter lokacijo poslovne enote. Te informacije včasih posredujejo 
prostovoljno, vendar niso dosledne, popolne in zanesljive.

Predlog spremembe 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.

(d) izjavo o opravljenih, potekajočih in 
načrtovanih pomembnih odsvojitvah 
premoženja;

Or. en
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Predlog spremembe 1405
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.

(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja in letni koeficient obračanja 
sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Aktivno upravljan portfelj zasebnega kapitala, ki vlaga in odprodaja deleže z zelo hitrim 
tempom, pomeni večje tveganje za zaposlene.

Predlog spremembe 1406
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja.

(d) izjavo o pomembnih odsvojitvah 
premoženja in letni koeficient obračanja 
sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Aktivno upravljan portfelj zasebnega kapitala, ki vlaga in odprodaja deleže z zelo hitrim 
tempom, pomeni večje tveganje za zaposlene.
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Predlog spremembe 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka da (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) okoljsko politiko; 

Or. en

Obrazložitev

Posredovati je treba vse informacije o podjetjih, ki jih nadzirajo UAIS. 

Predlog spremembe 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka db (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) financiranje prevzema, načrt za 
refinanciranje po prevzemu;

Or. en

Obrazložitev

Posredovati je treba vse informacije o podjetjih, ki jih nadzirajo UAIS. 

Predlog spremembe 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka dc (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) pakete nadomestil za vodstvo;

Or. en
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Obrazložitev

Posredovati je treba vse informacije o podjetjih, ki jih nadzirajo UAIS. 

Predlog spremembe 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka dd (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) ceno prevzema in ponovne prodaje;

Or. en

Obrazložitev

Posredovati je treba vse informacije o podjetjih, ki jih nadzirajo UAIS. 

Predlog spremembe 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka de (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) bistveno spremembo lokacije 
poslovne enote izdajatelja ali zasebnega 
podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Posredovati je treba vse informacije o podjetjih, ki jih nadzirajo UAIS. 
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Predlog spremembe 1412
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 
vrst družb,1 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem je bil pridobljen 
kontrolni vpliv, vsebuje informacije iz 
točke (f) člena 46a(1) Četrte Direktive 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o 
letnih računovodskih izkazih posameznih 
vrst družb,2 ki temelji na členu 54(3)(g) 
Pogodbe, ter pregled strukture kapitala, 
kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 
10(1) Direktive 2004/25/ES.

Poleg tega letno poročilo AIS za vsakega 
izdajatelja, v katerem ima UAIS kontrolni 
vpliv v smislu člena 28, vsebuje:

(a) sestavo in delovanje administrativnih, 
poslovodnih in nadzornih organov ter 

                                               
1 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
2 UL L 222, 14.08.78, str. 11.
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njihovih odborov; ter
(b) pregled kapitalske strukture, vključno 
z vrednostnimi papirji, ki niso sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu v državi 
članici, in kjer je to primerno, z navedbo 
različnih razredov delnic ter pravic in 
obveznosti, ki pripadajo delnicam 
posameznega razreda, z navedbo deleža 
celotnega delniškega kapitala, ki ga 
predstavljajo, ter podrobnih podatkov o 
imetnikih vseh vrednostnih papirjev s 
posebnimi nadzornimi pravicami in z 
opisom teh pravic.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba ne spreminja vsebine direktive, povzema pa bistvo členov, ki so bili 
prej omenjeni.

Predlog spremembe 1414
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2– pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv, 
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) 
in (e) do (h) člena 3 Druge Direktive 
Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 
o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih 
oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 

črtano
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Skupnosti1.

Or. en

Predlog spremembe 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2– pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem je pridobljen kontrolni vpliv,
poročilo AIS vsebuje pregled ureditev 
upravljanja in informacije iz točk (b), (c) in 
(e) do (h) člena 3 Druge Direktive Sveta 
77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje 
interesov družbenikov in tretjih oseb, ki 
jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe glede 
ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega 
kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej 
Skupnosti2.

Za vsako podjetje, ki ne kotira na borzi, v 
katerem ima UAIS kontrolni vpliv v 
smislu člena 28, poročilo AIS vsebuje 
pregled ureditev upravljanja in naslednje 
informacije:

(a) nominalna vrednost vpisanih delnic in 
najmanj enkrat letno njihovo število;
(b) število vpisanih delnic brez navedbe 
nominalne vrednosti, kadar se takšne 
delnice lahko izdajo po nacionalni 
zakonodaji;
(c) kadar je razredov delnic več, podatki 
pod (a) in (b) za vsak razred in pravice, ki 
pripadajo delnicam posameznega razreda;
(d) ali so delnice prinosniške ali imenske, 
kadar nacionalna zakonodaja predvideva 
obe vrsti, in vse določbe v zvezi s 

                                               
1 UL L 26, 31.01.77, str. 1.
2 UL L 26, 31.01.77, str. 1.
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preoblikovanjem takih delnic, razen če je 
postopek predpisan z zakonom;
(e) znesek vpisanega kapitala, vplačanega 
ob ustanovitvi družbe ali ob pridobitvi 
dovoljenja za začetek opravljanja 
dejavnosti;
(f) nominalna vrednost delnic ali, kjer ni 
nominalne vrednosti, število delnic, ki so 
bile izdane za vložek, ki ni bil plačan v 
denarju, skupaj z naravo tega vložka in 
imenom osebe, ki ta vložek daje; 

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba ne spreminja vsebine direktive, povzema pa bistvo členov, ki so bili 
prej omenjeni.

Predlog spremembe 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, v obdobju 
iz člena 19(1) vsem predstavnikom 
delavcev zadevnega podjetja iz prvega 
odstavka člena 26 zagotovijo informacije iz 
odstavka 2 zgoraj.

3. UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in za 
katerega se uporablja ta oddelek, v obdobju 
iz člena 19(1) vsem predstavnikom 
delavcev zadevnega podjetja iz prvega 
odstavka člena 26, pristojnemu organu 
UAIS in pristojnemu organu države 
članice, kjer ima sedež izdajatelj ali 
podjetje, ki ne kotira na borzi, zagotovijo 
informacije iz odstavka 2 zgoraj.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi popolne preglednosti morajo pristojni organi letno poročilo AIS, ki imajo kontrolni 
vpliv v podjetjih, arhivirati za nadzorne in statistične namene.
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Predlog spremembe 1417
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. UAIS za vsak AIS, ki ga upravljajo in 
za katerega se uporablja ta oddelek, v 
obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev zadevnega 
podjetja iz prvega odstavka člena 26 
zagotovijo informacije iz odstavka 2 
zgoraj.

3. AIS, za katere se uporablja ta oddelek, 
in UAIS za vsak tak AIS, ki ga upravljajo, 
v obdobju iz člena 19(1) vsem 
predstavnikom delavcev zadevnega 
podjetja iz prvega odstavka člena 26 
zagotovijo informacije iz odstavka 2 
zgoraj.

Or. en

Predlog spremembe 1418
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo podrobno vsebino 
informacij, ki jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.

črtano

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

Or. en
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Predlog spremembe 1419
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo podrobno vsebino informacij, 
ki jih je treba predložiti po odstavkih 1 in 
2.

4. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c določi 
ukrepe, ki podrobno opredeljujejo 
obveznosti poročanja iz odstavkov 1, 2 in 3 
ter pogostnost teh obveznosti.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1420
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a
Posebne določbe glede obveščanja 
delavcev podjetij, v katerih imajo AIS 
kontrolni vpliv

UAIS se za AIS, ki je z uporabo 
finančnega vzvoda pridobil kontrolni vpliv 
v podjetju, ki ne kotira na borzi, 
najpozneje dva meseca po prevzemu 
sestane s predstavniki delavcev ali, kjer 
takih predstavnikov ni, z delavci samimi. 
Na tem sestanku je treba pregledati 
razvojni načrt podjetja, ki ne kotira na 
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borzi, in obravnavati morebitne posledice 
prevzema, ki ga je izvedel AIS, za delavce.
Po prevzemu se UAIS najmanj enkrat 
letno sestane s predstavniki delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, z delavci 
samimi, da obravnavajo informacije, 
vključene v letno poročilo AIS v zvezi s 
prevzetim podjetjem.

Or. en

Obrazložitev

Predstavniki delavcev morajo imeti možnost stika z UAIS, saj dolg, ki ga je AIS ustvaril za 
nakup podjetja, določa strategijo po nakupu podjetja.

Predlog spremembe 1421
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 29 b – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29b
Posebne določbe o udeležbi AIS na 
generalni skupščini podjetij, ki kotirajo na 
borzi
1. AIS, ki vlagajo v podjetja, ki kotirajo na 
borzi, delnice obdržijo najmanj dva 
meseca, da lahko uporabijo pripadajoče 
glasovalne pravice na generalni skupščini 
teh podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Kratkotrajnim vlagateljem bi bilo treba preprečiti, da vplivajo na dolgoročno strategijo 
podjetij, ki kotirajo na borzi.



AM\807997SL.doc 157/165 PE439.134v03-00

SL

Predlog spremembe 1422
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 29 b – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glasovalnih pravic, povezanih z 
izposojenimi delnicami na borzi 
kotirajočega podjetja, ki jih ima AIS, ni 
mogoče uporabiti na generalni skupščini 
tega podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Izposojene delnice ne bi smele omogočiti vpliva na dolgoročno strategijo podjetij, ki kotirajo 
na borzi.

Predlog spremembe 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29c
Posebne določbe o pridobivanju vrednosti
1. Kadar želi UAIS, ki ima kontrolni vpliv 
v smislu člena 28 v izdajatelju ali podjetju, 
ki ne kotira na borzi, na kakršenkoli 
bistven način odprodati sredstva podjetja, 
se uporabljajo naslednja načela: 

(a) pravna zastopnika izdajatelja oziroma 
podjetja, ki ne kotira na borzi, in AIS 
izdata izjavo o tem, zakaj bo odprodaja 
opravljena, in potrdita, da je predlagana 
odprodaja po njunem razumnem 
poznavanju in prepričanju ter po tehtnem 
premisleku v največjo korist izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi. Izjava se 
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priloži letnemu poročilu;
(b) če je predlagana odprodaja povezana z 
odplačilom dolga, ki je nastal zaradi 
nakupa podjetja, je treba obvestiti 
predstavnike delavcev izdajatelja ali 
podjetja, ki ne kotira na borzi, in se z 
njimi posvetovati;
(c) če zaradi odprodaje izdajatelj ali 
podjetje, ki ne kotira na borzi, postane 
nesolventno, UAIS prevzame odgovornost 
za vse morebitne posledice.
2. Kadar ima UAIS kontrolni vpliv v 
smislu člena 28 v izdajatelju ali podjetju, 
ki ne kotira na borzi, mora pravni 
zastopnik izdajatelja ali podjetja, ki ne 
kotira na borzi, letnemu poročilu priložiti 
izjavo, da so vsi odlivi kapitala (vključno s 
honorarji vodstva) v dolgoročnem 
interesu izdajatelja ali podjetja, ki ne 
kotira na borzi.
3. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki podrobno 
opredeljujejo vsebino izjav iz odstavkov 1 
in 2 ter pogoje, pod katerimi je mogoče 
UAIS poklicati na odgovornost v skladu z 
odstavkom 1. 

Or. en

Obrazložitev

Znano je, da je razlog za odprodajo podjetja po delih v splošnem ta, da je treba poplačati del 
dolga, potrebnega za prevzem podjetja. Takšno ravnanje zmanjšuje razvojno sposobnost 
ciljnega podjetja in v nekaterih primeroih vodi k nesolventnosti. zato ga je treba ustrezno 
nadzirati. V ta namen, če želi podjetje pod nadzorom podjetja zasebnega lastniškega kapitala 
na kakršenkoli bistven način odprodati sredstva podjetja, morajo vodstvo ciljnega podjetja in 
družbe, ki opravijo prevzem, izdati izjavo zakaj se prodaja izvaja, v kateri zagotovijo, da je 
predlagana prodaja v najboljšem interesu ciljne družbe. V primeru, da je predlagana prodaja 
povezana s poplačilom dolga, potrebnega za prevzem, je treba uslužbence ciljnega podjetja 
obvestiti in se z njimi posvetovati. V primeru, da postane po odprodaji po delih družba 
nesolventna, je za to odgovorno podjetje zasebnega lastniškega kapitala. Splošneje, za 
upravljanje podjetij, ki so predmet nakupov z zadolžitvijo, je treba zahtevati priložitev izjave, 
da so odlivi kapitala, tudi dajatve, v dolgoročnem interesu podjetja, vključno z njegovo 
dolgoročno rastjo ter raziskovalnimi in razvojnimi potrebami..
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Predlog spremembe 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29d
Posebne določbe o finančnem vzvodu 
podjetij ali izdajateljev po prevzemu
1. Poleg omejitev iz člena 29c UAIS, ki 
ima kontrolni vpliv v smislu člena 28 v 
izdajatelju ali podjetju, ki ne kotira na 
borzi, finančnega vzvoda, ki sta ga ta 
izdajatelj oziroma podjetje uporabila v 
povezavi z razdelitvijo dobička AIS ali 
njegovi podružnici, ne sme povečati za več 
kot 20 % v primerjavi s stanjem pred 
prevzemom, če bi zaradi takšnega 
povečanja finančni vzvod izdajatelja ali 
podjetja presegel 1,5-kratnik povprečnega 
finančnega vzvoda sektorja tega 
izdajatelja ali podjetja ali trikratno 
vrednost njegovega lastniškega kapitala.
2. Komisija v skladu s členi 49a, 49b in 
49c sprejme delegirane akte, ki določajo 
finančni vzvod, razdelitev dobička, 
povprečni finančni vzvod sektorja in 
postopek. 

Or. en

Obrazložitev

Znano je, da je razlog za povečanje dolga, ki nastane ob razdelitvi dobička delničarjem, v 
splošnem ta, da je treba poplačati del dolga, potrebnega za prevzem podjetja. Takšno 
ravnanje zmanjšuje razvojno sposobnost ciljnega podjetja in v nekaterih primerih vodi k 
nesolventnosti, zato ga je treba ustrezno nadzirati. V ta namen je treba poleg zaščitnih 
ukrepov iz člena 29a poskrbeti še za varovalo na podlagi jasnih pravil in golih številk.
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Predlog spremembe 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 29 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29e
Posebne določbe o obdobju blokade
1. Kadar ima UAIS prek AIS kontrolni 
vpliv v smislu člena 28 v izdajatelju ali 
podjetju, ki ne kotira na borzi, ta izdajatelj 
ali podjetje nista upravičena do 
neposredne ali posredne razdelitve 
dobička takšnemu AIS ali njegovi 
podružnici v znesku, ki presega 50 % 
vrednosti njegove prvotne naložbe v 
izdajatelja ali podjetje, pred iztekom 
obdobja, ki se konča na peto obletnico 
dokončanja naložbe ali ob prodaji 
njegovega deleža v podjetju ali izdajatelju, 
odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi 
prej.
2. Komisija za izvajanje odstavka 1 v 
skladu s členi 49a, 49b in 49c sprejme 
delegirane akte.

Or. en

Obrazložitev

Znano je, da je razlog za odprodajo podjetja po delih v splošnem ta, da je treba poplačati del 
dolga, potrebnega za prevzem podjetja. Takšno ravnanje zmanjšuje razvojno sposobnost 
ciljnega podjetja in v nekaterih primerih vodi k nesolventnosti, zato ga je treba ustrezno 
nadzirati. V ta namen je treba 50 % vrednosti naložb v portfeljsko podjetje blokirati za pet let 
ali do prodaje tega podjetja, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.



AM\807997SL.doc 161/165 PE439.134v03-00

SL

Predlog spremembe 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale dosledno veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v 
holdingu, ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter 
interesov zaposlenih in deležnikov podjetja prav tako veljajo za dejavnosti vseh tistih, ki 
nadzirajo kako podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost 
razkritja bi morala tako dosledno predpisovati splošna direktiva o pravu gospodarskih družb, 
ne pa da velja samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo, saj so zato v slabšem položaju.

Predlog spremembe 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
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niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en

Obrazložitev

Določbe členov od 26 do 30 bi morale veljati za vse, ki pridobijo pomemben delež v holdingu,
ne samo za UAIS in podjetja, v katera vlagajo. Vsi pomisleki glede preglednosti ter interesov 
zaposlenih in deležnikov prav tako veljajo za dejavnosti vlagateljev, ki nadzirajo kako 
podjetje v EU, ne samo za primere, v katere so vpleteni UAIS. Obveznost razkritja je treba 
določiti v splošni direktivi o pravu gospodarskih družb.

Predlog spremembe 1428
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en

Obrazložitev

Samo s celovitim pristopom bo mogoče preprečiti izkrivljanje tržne konkurence med 
udeleženci, za katere ta direktiva velja, in preostalimi udeleženci. Zato je treba vse zahteve za 
razkritje na enak način nasloviti na vse oblike zasebnega lastništva, in sicer s spremembami 
direktive EU o pravu družb.
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Predlog spremembe 1429
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en

Predlog spremembe 1430
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 1431
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Posebne določbe v zvezi s podjetji, katerih 
delnice niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu 
Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 
Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti razkritja za upravitelje zasebnega kapitala iz členov od 26 do 30 predloga niso 
pomembne in primerne za namene nadzora sistemskega tveganja. V bistvu so povezane z 
obveznostmi razkritja, ki jih že nalagajo druge direktive EU ali ki jih je zelo težko uporabiti 
(obveznost razkritja razvojnega načrta za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, na primer zbuja 
resne pomisleke glede zaupnosti in/ali gospodarskih informacij). Povrhu tega ne veljajo za 
vse tržne udeležence, katerih dejavnosti lahko povzročajo sistemsko tveganje.

Predlog spremembe 1432
Pascal Canfin

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če po pridobitvi 30 % ali več glasovalnih 
pravic izdajatelja delnice tega izdajatelja 
niso več uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu, še vedno velja 
obveznost izpolnjevanja obveznosti po 

Če po pridobitvi kontrolnega vpliva v 
izdajatelju delnice tega izdajatelja niso več 
uvrščene v trgovanje na organiziranem 
trgu, še vedno velja obveznost 
izpolnjevanja obveznosti po Direktivi 
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Direktivi 2004/109/ES, in sicer dve leti od 
datuma umika z organiziranega trga.

2004/109/ES, in sicer dve leti od datuma 
umika z organiziranega trga.

Or. en

Obrazložitev

Usklajenost s prejšnjimi predlogi sprememb.


