
PR\796533CS.doc PE430.709v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Hospodářský a měnový výbor

2009/0064(COD)

23. 11. 2009

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních 
investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès

Navrhovatelka(*): Evelyn Regner,
Výbor pro právní záležitosti

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu



PE430.709v01-00 2/83 PR\796533CS.doc

CS

PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních 
investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0207),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0040/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů 
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou podle principu 
rozložení rizika ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správu penzijních fondů 
nebo správce nesdružených investic, jako 
jsou nadační fondy, státní investiční fondy 
nebo aktiva držená na vlastní účet 
úvěrovými institucemi, pojišťovnami nebo 
zajišťovnami. Tato směrnice by se také 
neměla vztahovat na aktivně spravované 

(5) Oblast působnosti této směrnice by 
měla být omezena na správu subjektů
kolektivního investování, které získávají 
kapitál od mnoha investorů s cílem jej 
investovat v souladu s vymezenou 
investiční politikou ve prospěch těchto 
investorů. Tato směrnice by se neměla 
vztahovat na správce nesdružených 
investic, jako jsou nadační fondy, státní 
investiční fondy, centrální banky nebo 
aktiva držená na vlastní účet úvěrovými 
institucemi, penzijními fondy, 
pojišťovnami nebo zajišťovnami. Aby 
mohli využít výjimek uvedených v této 
směrnici, měli by dotyční správci AIF 



PE430.709v01-00 6/83 PR\796533CS.doc

CS

investice ve formě cenných papírů, jako 
jsou osvědčení, řízené futures nebo 
indexované obligace. Měla by se však 
vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

splňovat podmínky těchto výjimek 
kontinuálně. Tato směrnice by se však 
měla vztahovat na správce všech subjektů 
kolektivního investování, které nemusejí 
mít povolení jako SKIPCP. Po investičních 
podnicích s povolením podle směrnice 
2004/39/ES o trzích finančních nástrojů by 
nemělo být požadováno, aby získaly 
povolení podle této směrnice za účelem 
poskytování investičních služeb 
v souvislosti s AIF. Investiční podniky 
však mohou poskytovat investiční služby 
v souvislosti s AIF pouze a do té míry, 
pokud mohou být jejich podílové jednotky 
či akcie nabízeny v souladu s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit výjimky s cílem dosáhnout rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby nedošlo k uložení nadměrných či 
nepřiměřených požadavků, stanoví tato 
směrnice výjimku pro správce AIF, 
jestliže souhrnná hodnota spravovaných 
AIF nedosáhne prahové hodnoty 100 
milionů EUR. Je nepravděpodobné, že 
činnost dotyčného správce AIF bude mít 
významné důsledky pro finanční stabilitu 
či účinnost trhu. V případě správců AIF, 
kteří spravují pouze AIF, které 
nevyužívají pákový efekt, a kteří neudělují 
investorům práva na vyplacení během 
období pěti let, se použije konkrétní 
prahová hodnota ve výši 500 milionů 
EUR. Tato konkrétní prahová hodnota je 
odůvodněna skutečností, že u správců 

vypouští se
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fondů nevyužívajících pákový efekt, kteří 
se specializují na dlouhodobé investice, je 
ještě menší pravděpodobnost, že způsobí 
systémová rizika. Kromě toho pětileté 
období, během kterého nejsou investorům 
udělována práva na vyplacení, vylučuje 
rizika likvidity. Správci AIF, kteří jsou 
vyňati z této směrnice, by měli i nadále 
podléhat příslušným vnitrostátním 
právním předpisům. Mělo by však být 
umožněno, aby s nimi bylo zacházeno 
jako se správci AIF podle postupu opt-in, 
který předpokládá tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační a 
dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF a 
výkonu administrativních činností v nich 
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet 
AIF ve Společenství profesionálním 
investorům, a to na základě oznamovacího 
postupu.

(7) Cílem této směrnice je poskytnout 
harmonizovaný a přísný regulační 
a dozorový rámec pro činnost správců AIF. 
Povolení v souladu s touto směrnicí by se 
mělo vztahovat na služby správy AIF 
a výkonu administrativních činností v nich 
v celém Společenství. Kromě toho by 
správci s povolením měli mít právo nabízet 
AIF s domicilem ve Společenství po celém
Společenství profesionálním investorům, 
a to na základě oznamovacího postupu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aniž je dotčeno uplatňování jiných 
nástrojů práva Společenství, členské státy 
mohou uložit správcům AIF přísnější 
požadavky, kdykoli správci AIF nabídnou 
AIF pouze neprofesionálním investorům 
nebo kdykoli správci AIF nabídnou stejný 
AIF jak profesionálním, tak 
neprofesionálním investorům, a to bez 
ohledu na to, zda jsou podílové jednotky či 
akcie tohoto AIF nabízeny na domácím 
nebo přeshraničním základě. Tyto dvě 
výjimky umožňují členským státům uložit 
dodatečná ochranná opatření, která 
považují za nezbytná k ochraně 
neprofesionálních investorů. To zohledňuje 
skutečnost, že AIF jsou často nelikvidní a 
jsou spojeny s vysokým rizikem podstatné 
ztráty kapitálu. Investiční strategie ve 
vztahu k AIF se obecně nepřizpůsobují 
investičnímu profilu či potřebám 
neprofesionálních investorů. Jsou 
vhodnější pro profesionální investory a 
investory, kteří disponují dostatečně 
objemným investičním portfoliem, aby byli 
schopni absorbovat vyšší rizika ztráty 
spojená s těmito investicemi. Členské státy 
mohou nicméně povolit nabízení všech 
nebo některých druhů AIF spravovaných 
správci AIF neprofesionálním investorům 
na svém území. Se zřetelem k čl. 19 odst. 4 
a 5 směrnice 2004/39/ES by členské státy 
měly i nadále zajišťovat, aby byla učiněna 
příslušná opatření, kdykoli povolí nabízení 
AIF neprofesionálním investorům. 
Investiční podniky s povolením podle 
směrnice 2004/39/ES, které poskytují 
investiční služby neprofesionálním 
klientům, musí při posuzování, zda je AIF 
pro jednotlivé neprofesionální klienty 
vhodný nebo přiměřený, tato dodatečná 
ochranná opatření zohlednit. Jestliže 

(9) Aniž je dotčeno uplatňování jiných 
nástrojů práva Společenství, členské státy 
mohou uložit správcům AIF přísnější 
požadavky, kdykoli správci AIF nabídnou 
AIF pouze neprofesionálním investorům 
nebo kdykoli správci AIF nabídnou stejný 
AIF jak profesionálním, tak
neprofesionálním investorům, a to bez 
ohledu na to, zda jsou podílové jednotky či 
akcie tohoto AIF nabízeny na domácím 
nebo přeshraničním základě. Tyto dvě 
výjimky umožňují členským státům uložit 
dodatečná ochranná opatření, která 
považují za nezbytná k ochraně 
neprofesionálních investorů. To zohledňuje 
skutečnost, že AIF jsou často nelikvidní a 
jsou spojeny s vysokým rizikem podstatné 
ztráty kapitálu. Investiční strategie ve 
vztahu k AIF se obecně nepřizpůsobují 
investičnímu profilu či potřebám 
neprofesionálních investorů. Jsou 
vhodnější pro profesionální investory a 
investory, kteří disponují dostatečně 
objemným investičním portfoliem, aby byli 
schopni absorbovat vyšší rizika ztráty 
spojená s těmito investicemi. Členské státy 
mohou nicméně povolit nabízení některých 
druhů AIF spravovaných správci AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, s výjimkou fondů fondů 
s podkladovými investicemi do AIF 
přesahujícími 30 %, které podle této 
směrnice nemají nárok na evropský 
průkaz opravňující k nabízení, a subjekty 
„feeder“, které investují do AIF typu 
„master“, které nemají nárok na evropský 
průkaz opravňující k nabízení zavedený 
podle této směrnice. Se zřetelem k čl. 19 
odst. 4 a 5 směrnice 2004/39/ES by členské 
státy měly i nadále zajišťovat, aby byla 
učiněna příslušná opatření, kdykoli povolí 
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členský stát povolí nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, měla by tato možnost být k 
dispozici bez ohledu na členský stát, ve 
kterém je správce AIF usazen, a jakákoli 
dodatečná ustanovení by měla být použita 
na nediskriminačním základě.

nabízení AIF neprofesionálním 
investorům. Investiční podniky s 
povolením podle směrnice 2004/39/ES, 
které poskytují investiční služby 
neprofesionálním klientům, musí při 
posuzování, zda je AIF pro jednotlivé 
neprofesionální klienty vhodný nebo 
přiměřený, tato dodatečná ochranná 
opatření zohlednit. Jestliže členský stát 
povolí nabízení AIF neprofesionálním 
investorům na svém území, měla by tato 
možnost být k dispozici bez ohledu na 
členský stát, ve kterém je správce AIF 
usazen, a jakákoli dodatečná ustanovení by 
měla být použita na nediskriminačním 
základě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V souladu se zásadou 
proporcionality a uznáním značného 
překrývání mezi požadavky na povolení 
stanovenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 
13. července 2009 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
s ohledem na investice SKIPCP1

a požadavky této směrnice, by mělo být 
správcům s povolením podle jedné 
z těchto směrnic přiznáváno i povolení 
podle směrnice druhé, za předpokladu, že 
splní navíc pouze relevantní dodatečné 
požadavky vyžadované v souvislosti 
s novým povolením.  V tomto ohledu by 
měly být umožněny křížové odkazy na 
dokumenty, za předpokladu, že informace 
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obsažené v těchto dokumentech se 
nezměnily. Směrnice 2009/65/ES by měla 
být v tomto smyslu změněna.
1 Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zjednodušit a urychlit postup a zamezit zdvojování práce a nákladů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné stanovit použití 
požadavků na minimální kapitál, aby byl 
zajištěn nepřerušený a řádný výkon správy 
poskytovaný správci AIF. Průběžné 
požadavky na kapitál by se měly vztahovat 
na možné vystavení správců AIF profesní 
odpovědnosti v souvislosti s jejich 
veškerou činností, včetně výkonu správy 
prováděného na základě pověření či 
zmocnění.

(11) Je nezbytné stanovit použití 
požadavků na minimální kapitál, aby byl 
zajištěn nepřerušený a řádný výkon správy 
poskytovaný správci AIF. Průběžné 
požadavky na kapitál by se měly vztahovat 
na možné vystavení správců AIF profesní 
odpovědnosti v souvislosti s jejich 
veškerou činností, včetně výkonu správy 
prováděného na základě pověření či 
zmocnění. Požadavek na vlastní kapitál by 
proto měl být omezen stejně jako ve 
směrnici 2009/65/ES. Kromě toho by měl 
být vlastní kapitál investován do 
likvidních aktiv nebo aktiv pohotově 
směnitelných na hotovost a neměl by 
zahrnovat spekulativní pozice.

Or. en

Odůvodnění

Částečné uvedení v soulad s  bodem odůvodnění 9 SKIPCP. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V prohlášení vedoucích 
představitelů v návaznosti na summit 
skupiny G 20, který se konal v Pittsburgu 
ve dnech 24. a 25. září 2009, se dospělo 
k mezinárodní shodě, pokud jde 
o odměňování zaměstnanců bank 
a dalších systémově důležitých společností 
poskytujících finanční služby. Tyto zásady 
by měly platit i pro správce AIF, na něž se 
vztahuje tato směrnice. Komise by měla za 
tímto účelem vypracovat příslušná 
prováděcí opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b)Komise by měla zajistit, aby se 
požadavky vztahující se na depozitáře 
podle této směrnice vztahovaly rovněž na 
depozitáře SKIPCP, a za tímto účelem by 
měla příslušně revidovat směrnici 
2009/65/ES, a to nejpozději ke dni vstupu 
v platnost této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit konzistentnost mezi jednotlivými oblastmi.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat, avšak i přesto požadovat oceňování 
aktiv subjektem, který je na správci AIF 
nezávislý.

(13) Spolehlivé a objektivní ocenění aktiv 
je zásadní pro ochranu zájmů investora. 
Různí správci AIF používají různé metody 
a systémy pro oceňování aktiv, a to 
v závislosti na aktivech a trzích, na kterých 
převážně investují. Je vhodné tyto rozdíly 
uznat. Postup oceňování aktiv a výpočtu 
čisté hodnoty aktiv (NAV) by měl být na 
řídících funkcích správce AIF nezávislý. 
V případě potřeby může správce AIF 
přenést oceňování aktiv a výpočet NAV na 
třetí stranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Správce AIF může v souladu s touto 
směrnicí přenést odpovědnost za výkon
svých funkcí. Správce AIF by měl být i 
nadále odpovědný za řádný výkon svých 
funkcí a dodržování pravidel stanovených 
touto směrnicí.

(14) Správce AIF může v souladu s touto 
směrnicí přenést některé ze svých funkcí. 
Správce AIF by měl být i nadále 
odpovědný za řádný výkon svých funkcí 
a dodržování pravidel stanovených touto 
směrnicí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět k 
vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito 
správci AIF by měli mít povinnost 
zveřejnit informace týkající se využívání a 
zdrojů pákového efektu. Informace by 
měly být shromážděny a předány ostatním 
orgánům ve Společenství, aby byla 
usnadněna kolektivní analýza dopadu 
pákového efektu těchto správců AIF na 
finanční systém Společenství a rovněž 
společná reakce.

(15) Vzhledem k tomu, že správci AIF 
využívající ve svých investičních 
strategiích ve vysoké míře pákový efekt 
mohou za určitých podmínek přispět 
k vytváření systémového rizika či 
chaotických trhů, měly by být uloženy 
zvláštní požadavky správcům AIF 
používajícím určité postupy, které dávají 
vzniknout konkrétním rizikům. Informace 
nezbytné ke zjištění a sledování těchto 
rizik a k reakci na ně nebyly ve 
Společenství shromážděny jednotným 
způsobem, ani nebyly předány všem 
členským státům, aby byly zjištěny zdroje 
možných rizik pro stabilitu finančních trhů 
Společenství. K nápravě této situace je 
třeba, aby se na správce AIF, kteří 
systematicky ve vysoké míře využívají ve 
svých investičních strategiích pákový 
efekt, vztahovaly zvláštní požadavky. Tito 
správci AIF by měli mít povinnost stanovit 
omezení míry pákového efektu pro každý 
AIF, který spravují, a zveřejnit informace 
týkající se využívání a zdrojů pákového 
efektu. Informace by měly být 
shromážděny a předány ostatním orgánům 
ve Společenství, aby byla usnadněna 
kolektivní analýza dopadu pákového efektu 
těchto správců AIF na finanční systém 
Společenství a rovněž společná reakce. 
Příslušené orgány by měly tyto informace 
předat Evropskému výboru pro systémová 
rizika (ESRB) zřízenému podle nařízení 
(ES) č. .../2009 (nařízení o ESRB) a 
evropskému orgánu pro cenné papíry 
a trhy zřízenému podle nařízení (ES) 
č. .../2009 (nařízení o ESMA), aby je tyto 
orgány mohly využít při plnění svých 
úkolů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. Je 
považováno za nezbytné umožnit Komisi 
stanovit omezení míry pákového efektu, 
který by mohli správci AIF využívat, 
zejména v případech, kdy správci AIF 
využívají pákového efektu ve velké míře a 
systematicky. Omezení maximální míry 
pákového efektu by mělo zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu a 
strategie používané správci AIF. Mělo by 
také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by 
omezení pákového efektu mohlo například 
být stanoveno buď jako prahová hodnota, 
která by neměla být nikdy překročena, 
nebo jako omezení průměrného pákového 
efektu využívaného během daného období 
(tj. měsíčně či čtvrtletně).

(16) Činnosti správců AIF založené na 
využívání pákového efektu ve velké míře 
by mohly mít nepříznivý dopad na stabilitu 
a účinné fungování finančních trhů. Je 
považováno za nezbytné umožnit Komisi 
za výjimečných okolností stanovit omezení 
míry pákového efektu, který by mohli 
správci AIF využívat, a to zejména v 
případech, kdy správci AIF využívají 
pákového efektu ve velké míře a 
systematicky. Omezení maximální míry 
pákového efektu by mělo zohlednit aspekty 
týkající se zdroje pákového efektu a 
strategie používané správci AIF. Mělo by 
také zohlednit v zásadě dynamickou 
povahu řízení pákového efektu většinou 
správců AIF, kteří využívají pákového 
efektu ve velké míře. V tomto ohledu by
omezení pákového efektu mohlo například 
být stanoveno buď jako prahová hodnota, 
která by neměla být nikdy překročena, 
nebo jako omezení průměrného pákového 
efektu využívaného během daného období 
(tj. měsíčně či čtvrtletně). Komise by při 
využití své pravomoci stanovit omezení 
míry pákového efektu měla zohlednit 
stanoviska Evropského výboru pro 
systémová rizika.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Krátký prodej hraje ve fungování 
finančních trhů důležitou úlohu a je 
legitimní investiční technikou. Panují 
nicméně obavy, že zejména v případě 
extrémních podmínek na trhu může 
krátký prodej přispívat k narušení trhu. 
Proto by měl být krátký prodej provozován 
v harmonizovaném regulačním rámci, aby 
se snížily jeho možné destabilizační 
účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či dominantní vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Za tímto účelem by se na správce AIF 
spravující AIF, které jsou schopny 
vykonávat rozhodující vliv nad kótovanou 
či nekótovanou společností, měly 
vztahovat zvláštní požadavky, zejména 
povinnost oznámit existenci této situace a 
poskytnout společnosti a všem jejím 
ostatním akcionářům informace o 
záměrech správce AIF, pokud jde o 
budoucí rozvoj obchodní činnosti a jiné 

(17) Je nezbytné zajistit, aby správce AIF 
poskytl všem společnostem, nad kterými 
má rozhodující či dominantní vliv, 
informace, které jsou pro společnost 
nezbytné k posouzení toho, jaký má tento 
rozhodující vliv v krátkodobém či 
střednědobém horizontu dopad na 
hospodářskou a sociální situaci společnosti. 
Pokud správci AIF spravují AIF, které 
mohou vykonávat rozhodující vliv nad 
emitentem, jehož akcie jsou přijaty 
k obchodování na regulovaném trhu, 
zveřejňují se informace podle směrnice  
Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 
o nabídkách převzetí1 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 
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plánované změny kontrolované 
společnosti. Aby byla zajištěna průhlednost 
v souvislosti s kontrolovanou společností, 
měly by být rozšířeny požadavky na 
podávání zpráv. Výroční zprávy 
příslušných AIF by měly být doplněny o 
informace, které jsou pro druh investice a 
kontrolovanou společnost specifické.

o harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu2. Aby 
byly zajištěny rovnocenné podmínky 
emitentům a nekótovaným společnostem, 
do nichž správci AIF investují, měly by se 
požadavky této směrnice takto vztahovat 
na správce AIF, kteří spravují ty AIF, jež 
mohou vykonávat rozhodující vliv nad
emitentem, jehož akcie jsou přijaty 
k obchodování na regulovaných trzích, 
pouze pokud překračují již existující 
ustanovení právních předpisů EU 
vztahujících se na emitenty, a to 
v rozsahu, v němž je překračují. Za tímto 
účelem by se na správce AIF spravující 
AIF, které jsou schopny vykonávat 
rozhodující vliv nad nekótovanou 
společností, měly vztahovat zvláštní 
požadavky, zejména povinnost oznámit 
existenci této situace a poskytnout 
společnosti a všem jejím ostatním 
akcionářům informace o záměrech správce 
AIF, pokud jde o budoucí rozvoj obchodní 
činnosti a jiné plánované změny 
kontrolované společnosti. Aby byla 
zajištěna průhlednost v souvislosti s 
kontrolovanou společností, měly by být 
rozšířeny požadavky na podávání zpráv. 
Výroční zprávy příslušných AIF by měly 
být doplněny o informace, které jsou pro 
druh investice a kontrolovanou společnost 
specifické.
1 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

2 Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Odůvodnění

Tato zásada doplňuje bod odůvodnění 17a (nový) a odráží se ve změnách článků 26 až 30.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je nutno zajistit, aby se na 
portfoliové společnosti nevztahovaly 
přísnější požadavky než na jakékoli jiné 
emitenty nebo nekótované společnosti 
přijímající soukromé investice jiné než 
investice správců AIF. 
Komise by za tímto účelem měla přistoupit 
k revizi příslušných právních předpisů 
společností i příslušných směrnic 
vztahujících se na odvětví finančních 
služeb, a to nejpozději do dne vstupu 
v platnost této směrnice, a provést 
nezbytné změny v podobě legislativních 
pozměňovacích návrhů, které by měly 
zajistit takové rovné podmínky mezi 
portfoliovými a jinými společnostmi.

Or. en

Odůvodnění

Tato zásada doplňuje bod odůvodnění 17a (nový) a odráží se ve změnách článků 26 až 30.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Tato směrnice by neměla příliš 
zatěžovat malé AIF, které nepředstavují 
systémové riziko a neohrožují integritu 
trhů. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto 
cíle je řádné uplatňování zásady 
proporcionality. Tato zásada by se měla 
vztahovat jak na požadavky na správce 
AIF, AIF, depozitáře a oceňovatele, tak 
na výkon pravomocí dohledu. Veškerá 
opatření uvedená v této směrnici, včetně 
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prováděcích opatření, by tak měla 
zahrnovat zásadu proporcionality, aby 
odrážela povahu, rozsah a složitost jejich 
činností. 

Or. en

Odůvodnění

Upravená definice proporcionality je převzatá ze směrnice Solventnost II.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Správcům AIF by také mělo být 
umožněno nabízet AIF s domicilem ve 
třetích zemích profesionálním investorům 
v domovském členském státě správce AIF 
a v ostatních členských státech. Toto 
právo by mělo podléhat oznamovacím 
postupům a existenci daňové dohody s 
dotyčnou třetí zemí, která zajistí účinnou 
výměnu informací s daňovými orgány v 
zemi domicilu investorů Společenství. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tyto AIF a 
třetí země, ve které mají domicil, musí 
splnit dodatečné požadavky, přičemž 
některé z nich musí být nejprve stanoveny 
v prováděcích opatřeních, měla by práva 
udělená podle směrnice v souvislosti 
s nabízením AIF s domicilem ve třetích 
zemích profesionálním investorům nabýt 
účinku teprve tři roky po uplynutí lhůty 
pro provedení. Mezitím mohou členské 
státy umožnit nebo nadále umožňovat 
správcům AIF nabízení AIF s domicilem 
ve třetích zemích profesionálním 
investorům na svém území v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Během 
tohoto období tří let však správci AIF 
nemohou tyto AIF nabízet profesionálním 
investorům v ostatních členských státech 
na základě práv udělených podle této 

(19) Jakýkoli evropský investor by měl mít 
možnost svobodně z vlastní iniciativy 
investovat ve fondu třetí země v souladu se 
stávajícími vnitrostátními režimy pro 
soukromé investování. V takovém případě 
by však měla být zajištěna transparentnost 
fondu a efektivní monitorování možných 
systémových rizik. Za tímto účelem, pokud 
má správce AIF domicil ve třetí zemi, by 
měl mít příslušný orgán členského státu, 
v němž je příslušný AIF nabízen, 
uzavřenou dohodu o spolupráci 
a o výměně informací týkajících se 
systémových rizik s příslušným orgánem 
této třetí země. Kromě toho by, s cílem 
dokončení vnitřního trhu, by měly AIF 
s domicilem v Evropě a spravované 
správci AIF usazenými v Evropě mít 
nárok na evropský průkaz podle této 
směrnice opravňující k nabízení. Tak jako 
SKIPCP těží ze své značky, rovněž AIF 
s domicilem ve Společenství by měly těžit 
ze své evropské povahy a toho, že nabízejí 
investorům normy stanovené touto 
směrnicí, posílené požadavkem, aby 
depozitář a AIF měli domicil ve stejném 
členském státě. Tato ustanovení by se 
neměla obcházet strukturami „master-
feeder“. Proto pokud AIF typu „feeder“ 
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směrnice. investuje do fondu typu „master“, který by 
podle této směrnice neměl nárok na 
evropský průkaz opravňující k nabízení, 
neměl by mít na pas nárok ani tento AIF 
typu „feeder“. Tato ustanovení by neměla 
být obcházena ani pomocí struktur  fond 
fondu. Proto pokud AIF investuje více než 
30 % do AIF, které by neměly nárok na 
evropský pas, neměly by mít nárok na 
evropský pas ani takovéto AIF, které jsou 
fondy fondů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit svými úkoly 
souvisejícími s AIF s domicilem ve třetí 
zemi depozitáře s domicilem v této třetí 
zemi, zajistí-li právní předpisy této třetí 
země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

(20) Je vhodné umožnit správcům AIF 
pověřit subjekt usazený ve třetí zemi 
administrativními úkoly, existují-li 
nezbytná ochranná opatření. Obdobně 
může depozitář pověřit některými svými 
úkoly souvisejícími s AIF s domicilem ve 
třetí zemi depozitáře s domicilem v této 
třetí zemi, zajistí-li právní předpisy této 
třetí země úroveň ochrany zájmů investora, 
která je rovnocenná ochraně zájmů ve 
Společenství. Za určitých podmínek by 
také mělo být správci AIF umožněno 
jmenovat nezávislého oceňovatele 
usazeného ve třetí zemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pod podmínkou existence 
rovnocenného regulačního rámce ve třetí 
zemi a účinného přístupu správce AIF 
usazeného ve Společenství na trh této třetí 
země by mělo členským státům být 
umožněno vydat správci AIF povolení v 
souladu s ustanoveními této směrnice, 
aniž by tento správce musel mít ve 
Společenství své sídlo, a to po třech letech 
od uplynutí lhůty pro provedení. Tato 
lhůta zohledňuje skutečnost, že tito 
správci AIF a třetí země, ve které mají 
domicil, musí splnit dodatečné požadavky, 
přičemž některé z nich nejprve musí být 
stanoveny prováděcími opatřeními.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí, 
mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Účelem těchto opatření je 
také stanovit kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 

(27) Komise by zejména měla být 
zmocněna přijmout opatření nezbytná pro 
provedení této směrnice. V tomto ohledu 
by Komise měla být schopna přijmout 
opatření k určení postupů, podle kterých 
správci AIF spravující portfolia AIF, 
jejichž spravovaná aktiva nedosahují 
prahové hodnoty stanovené touto směrnicí, 
mohou uplatnit své právo na zacházení 
jako se správci AIF, na které se vztahuje 
tato směrnice. Účelem těchto opatření je 
také stanovit kritéria, která příslušné 
orgány použijí při posuzování toho, zda 
správci AIF plní své povinnosti, pokud jde 
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o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, a 
rovněž přiměřené kroky, které by správci 
AIF měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je 
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je 
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit kritéria, na 
jejichž základě lze oceňovatele považovat 
za nezávislého ve smyslu této směrnice. 
Účelem je dále stanovit podmínky, za 
kterých by mělo být schváleno pověření 
funkcí správce AIF, a podmínky, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem je dále 
stanovit obsah a formu výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit u 
každého AIF, který spravují, a stanovit 
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavky na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem je také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 
informací investorům. Účelem je stanovit 
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 

o jejich výkon činnosti, druh střetu zájmů, 
které musí správci AIF identifikovat, a 
rovněž přiměřené kroky, které by správci 
AIF měli přijmout v rámci vnitřních a 
organizačních postupů s cílem určit, 
odvrátit, řídit a sdělovat střety zájmů. 
Jejich účelem je stanovit požadavky na 
řízení rizik, které má správce AIF uplatnit, 
v závislosti na rizicích, která správci AIF 
vznikají jménem jím spravovaného AIF, a 
rovněž opatření nezbytná k tomu, aby 
správce AIF mohl řídit určitá rizika 
spojená s krátkým prodejem, včetně 
příslušných omezení, která mohou být 
potřebná k ochraně AIF před vystavením 
nadměrnému riziku. Jejich účelem je 
stanovit požadavky této směrnice na řízení 
likvidity, a zejména požadavky na 
minimální likviditu AIF. Jejich účelem je 
vymezit požadavky, které musí původci 
sekuritizačních nástrojů splnit, aby správci 
AIF bylo umožněno investovat do těchto 
nástrojů vydaných po 1. lednu 2011. Jejich 
účelem je také vymezit požadavky, které 
musí správci AIF splnit, když investují do 
těchto sekuritizačních nástrojů. Jejich 
účelem je rovněž stanovit podmínky, za 
kterých by správce již nemohl být 
považován za správce AIF v případě 
nadměrného pověření. Účelem je dále 
stanovit obsah a formu výroční zprávy, 
kterou musí správci AIF zpřístupnit u 
každého AIF, který spravují, a stanovit 
informační povinnosti správců AIF vůči 
investorům a požadavky na podávání zpráv 
příslušným orgánům a rovněž jejich 
četnost. Účelem je také stanovit informační 
povinnost uloženou správcům AIF, pokud 
jde o pákový efekt, a četnost podávání 
zpráv příslušným orgánům a podávání 
informací investorům. Účelem je stanovit 
omezení míry pákového efektu, který 
mohou správci AIF při správě AIF využít. 
Účelem je určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta a 
nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
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Účelem je určit podrobný obsah a způsob, 
kterým by správci nabývající rozhodujícího 
vlivu v subjektech emitenta a 
nekótovaných společnostech měli splnit 
svou informační povinnost vůči subjektům 
emitenta a nekótovaným společnostem a 
jejich příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy 
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je 
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Účelem je stanovit obecná kritéria pro 
posuzování, zda třetí země umožňují 
správcům AIF ze Společenství účinný 
přístup na trh srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z těchto třetích zemí 
umožňuje Společenství. Jejich účelem je 
stanovit způsoby, obsah a četnost výměny 
informací týkajících se správců AIF mezi 
příslušnými orgány domovského členského 
státu správce AIF a jinými příslušnými 
orgány, pokud mohou správci AIF 
jednotlivě nebo spolu s jinými správci AIF 
mít vliv na stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a řádné fungování trhů. 
Jejich účelem je stanovit postupy pro 
ověřování na místě a šetření.

emitenta a nekótovaným společnostem a 
jejich příslušným akcionářům a zástupcům 
zaměstnanců, včetně informací, které mají 
být obsaženy ve výročních zprávách AIF, 
které spravují. Jejich účelem je určit druhy 
omezení nebo podmínek, které mohou být 
uloženy v rámci nabízení AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě správce AIF. Účelem je 
stanovit obecná kritéria pro posouzení 
rovnocennosti oceňovacích norem třetích 
zemí, je-li oceňovatel usazen ve třetí zemi, 
rovnocennosti právních předpisů třetích 
zemí, pokud jde o depozitáře, a 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu pro účely povolení 
správců AIF usazených ve třetích zemích. 
Jejich účelem je stanovit způsoby, obsah a 
četnost výměny informací týkajících se 
správců AIF mezi příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF a 
jinými příslušnými orgány, pokud mohou 
správci AIF jednotlivě nebo spolu s jinými 
správci AIF mít vliv na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a řádné 
fungování trhů. Jejich účelem je stanovit 
postupy pro ověřování na místě a šetření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 
uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je uvést, zda konkrétní 
třetí země umožňuje správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z této třetí země umožňuje 
Společenství. Účelem je stanovit 
standardní vzory oznámení a osvědčení a 
stanovit postup pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány. 

(28) Jelikož tato opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Opatření, která nespadají pod výše 
uvedenou kategorii, by měla podléhat 
regulativnímu postupu stanovenému 
v článku 5 uvedeného rozhodnutí. Účelem 
těchto opatření je uvést, že normy 
oceňování fondů konkrétní třetí země jsou 
rovnocenné standardům použitelným ve 
Společenství, je-li oceňovatel usazen ve 
třetí zemi. Účelem je uvést, že právní 
předpisy týkající se depozitářů konkrétní 
třetí země jsou rovnocenné této směrnici. 
Účelem je uvést, že právní předpisy 
týkající se obezřetnostních pravidel a 
trvalého dohledu nad správci AIF 
konkrétní třetí země jsou rovnocenné této 
směrnici. Účelem je stanovit standardní 
vzory oznámení a osvědčení a stanovit 
postup pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy právní předpisy, podle 
nichž je AIF zřízen, vyžadují, aby byla 
ustavena správní rada nebo jiný řídící 
orgán, a AIF jmenuje subjekt k výkonu 
náplně úkolů řídících služeb, považuje se 
tento subjekt za správce AIF podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Definice správce AIF v oblasti působnosti této směrnice pomocí jiných struktur správy. 

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správce AIF, kteří přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím společnosti, s níž jsou 
spojeni společným vedením nebo 
kontrolou, resp. podstatnou přímou nebo 

vypouští se
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nepřímou majetkovou účastí, spravují 
portfolia AIF, jejichž spravovaná aktiva 
včetně aktiv nabytých s využitím pákového 
efektu v souhrnu nepřevyšují prahovou 
hodnotu 100 milionů EUR, případně 500 
milionů EUR, pokud se portfolio AIF 
skládá z AIF, které nevyužívají pákový 
efekt, a žádná práva na jejich vyplacení 
nejsou uplatnitelná v prvních pěti letech 
po zřízení každého AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) SKIPCP nebo jejich správcovské či 
investiční společnosti povolené v souladu 
se směrnicí 2009/…/ES, pokud tyto 
správcovské nebo investiční společnosti 
nespravuje AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úvěrové instituce, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
jejím výkonu (přepracované znění);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) instituce, na něž se vztahuje první 
směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. 
července 1973 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se přístupu 
k činnosti v přímém pojištění jiném než 
životním a jejího výkonu, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o 

vypouští se
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životním pojištění a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. 
listopadu 2005 o zajištění a o změně 
směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, 
jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) úvěrové instituce, instituce pro 
zaměstnanecké penzijní pojištění, 
pojišťovací a zajišťovací společnosti nebo 
jakékoli jiného správce AIF, pokud 
investují výlučně na svůj účet;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) nadnárodní instituce, jako je Světová 
banka, Mezinárodní měnový fond, 
Evropská centrální banka, Evropská 
investiční banka, Evropský investiční fond, 
jiné nadnárodní instituce a podobné 
mezinárodní organizace, jestliže tyto 
instituce nebo organizace spravují jeden 
nebo více AIF. 

g) nadnárodní instituce, jako je Světová 
banka, Mezinárodní měnový fond, 
Evropská centrální banka, Evropská 
investiční banka, Evropský investiční fond, 
jiné nadnárodní instituce a podobné 
mezinárodní organizace, jestliže tyto 
instituce nebo organizace spravují jeden 
nebo více AIF, pokud jde o AIF působící 
ve veřejném zájmu. 

Or. en



PE430.709v01-00 28/83 PR\796533CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) centrální banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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



PR\796533CS.doc 29/83 PE430.709v01-00

CS

čl. 49 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „správcem alternativních investičních 
fondů“ nebo „správcem AIF“ právnická 
osoba, jejímž předmětem činnosti je správa 
jednoho nebo několika AIF a která nese za 
tuto činnost odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) „oceňovatelem“ jakákoli právnická 
osoba schválená a pověřená příslušným 
orgánem, která oceňuje majetek nebo 
stanovuje hodnotu akcií nebo podílových 
jednotek AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v příloze;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přílohu IV SKIPCP.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) „nabízením“ všeobecné nabízení nebo 
prodej z iniciativy správce AIF nebo 
prostředníka odpovědného za distribuci, 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
investorům s domicilem ve Společenství

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na)  „nekótovanou společností“ jakákoli 
společnost s domicilem ve Společenství, 
jejíž akcie nejsou přijímány 
k obchodování na regulovaném trhu ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 
2004/39/ES;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2004/39/ES = MiFID; Definice nekótované společnosti je převzata ze znění Rady.
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) „úschovou“ se rozumí správa nebo 
držení dotyčných aktiv jménem vlastníka 
jako uschovatel nebo depozitář;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ob) „depozitářem“ instituce pověřená 
úkoly stanovenými v článku 17;

Or. en

Odůvodnění

Definice depozitáře je převzata z přílohy SKIPCP IV.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oc) „kapitálem“ kapitál, jak je vymezen 
v hlavě V kapitole 2 oddílu 1 směrnice 
2006/48/ES;

Or. en

Odůvodnění

Definice kapitálu pochází z balíčku SKIPCP IV a přináší propojení se směrnicí o kapitálových 
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požadavcích pro banky (CRD).

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

od) „hlavním makléřem“ banka nebo 
společnost působící na trhu regulovaných 
cenných papírů poskytující služby, včetně 
makléřství, finančních a clearingových 
služeb a uzavírání obchodů, služeb 
úschovy, rizikového řízení, operační 
podpory, konzultačních služeb a výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Viz zpráva ECB za rok 2005, s. 18.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát vyžaduje, aby správci AIF 
povolení na jeho území trvale splňovali 
podmínky pro prvotní povolení stanovené 
v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Inspirováno čl. 16 odst. 1 MIFID.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF může být držitelem povolení 
podle této směrnice a současně mít 
povolení pro správcovskou nebo investiční 
společnost podle směrnice 2009/…/ES 
[směrnice o SKIPCP].

Pokud je správce AIF držitelem povolení 
podle této směrnice, nebo správcovská 
nebo investiční společnost držitelem 
povolení podle směrnice 2009/65/ES, 
povolí příslušné orgány, aby správce podle 
směrnice 2009/65/ES nebo správcovská 
nebo investiční společnost podle této 
směrnice splnili odpovídající dodatečné 
požadavky na povolení.
Příslušné orgány za tímto účelem požádají 
pouze o informace, které nebyly 
předloženy pro účely původního povolení, 
za předpokladu, že se tyto informace 
nezměnily.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informace o domicilu podkladových 
fondů, pokud je AIF fond fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) informace o domicilu veškerých 
master fondů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány do dvou měsíců od 
podání úplné žádosti žadatele informují, 
zda povolení bylo či nebylo uděleno.

4. Příslušné orgány do tří měsíců od podání 
úplné žádosti žadatele informují, zda 
povolení bylo či nebylo uděleno. 
V případě, že příslušné orgány žadatele 
neinformují, znamená neposkytnutí 
odpovědi zamítnutí povolení bez 
odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. AIF může být spravován pouze jedním 
správcem AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF zajistí, že pravidla pro 
odměňování budou kompatibilní 
s pravidly vztahujícími se na úvěrové
instituce a investiční společnosti. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavce 2a až 2c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce AIF stanoví a uplatňuje zdravé 
politiky a praktiky odměňování, které jsou 
v souladu s účinným řízením rizik, snižují 
motivaci ke krátkodobému zisku a jsou 
v souladu s obchodními cíli 
a dlouhodobými zájmy správců AIF 
a investorů.
Správci AIF informují příslušné orgány 
členských států o parametrech jejich 
politik a postupů odměňování.
Příslušné orgány členských států mohou 
v návaznosti přijmout vhodná opravná 
opatření na eliminaci rizik, která by 
mohla vyplynout ze skutečnosti, že správci 
AIF neuplatňují v oblasti odměňování 
zdravé politiky a postupy.

Or. en

Odůvodnění

Tyto zásady by měly být sladěny se zásadami, které Rada pro finanční stabilitu vypracovala 
pro řádné postupy odměňování (25. září 2009). Prohlášení vedoucích představitelů 
v návaznosti na pittsburgský summit (24.–25. září 2009) plně přijímá prováděcí normy Rady 
pro finanční stabilitu zaměřené na sladění odměňování s dlouhodobým zhodnocováním 
a vyhýbáním se nepřiměřenému riziku.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v souladu se sdělením ze dne 30. 
dubna 2009 přiloženým k doporučení 
Komise doplňujícímu doporučení 
2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o 
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systém odměňování členů správních 
orgánů společností kótovaných na burze, 
a doporučení Komise o politikách 
odměňování v odvětví finančních služeb 
(KOM(2009)0211), právními předpisy 
Společenství týkajícími se finančních 
služeb, prohlášením vedoucích 
představitelů v návaznosti na pittsburgský 
summit skupiny G-20 ohledně 
odměňování členů správních orgánů a 
zaměstnanců správců AIF a zásadami 
řádných postupů odměňování 
stanovenými Radou pro finanční stabilitu.

Or. en

Odůvodnění

Tyto zásady by měly být sladěny se zásadami, které Rada pro finanční stabilitu vypracovala 
pro řádné postupy odměňování (25. září 2009).

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho nebo 
více AIF provádějí krátký prodej,
disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se je 
zaváží dodat, a aby tito správci uplatňovali 
postup řízení rizik, který jim umožňuje 
vhodné řízení rizik spojených s dodáním 
cenných papírů nebo jiných finančních 
nástrojů, jež jsou předmětem krátkého 
prodeje.

4. Členské státy zajistí, aby správci AIF, 
kteří při investování jménem jednoho nebo 
více AIF provádějí krátký prodej:

a) disponovali postupy, které jim umožňují 
přístup k cenným papírům nebo jiným 
finančním nástrojům v okamžiku, kdy se je 
zaváží dodat;
b) uplatňovali postup řízení rizik, který jim 
umožňuje vhodné řízení rizik spojených 
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s dodáním cenných papírů nebo jiných 
finančních nástrojů, jež jsou předmětem 
krátkého prodeje;
ba) pravidelně poskytovali informace 
o svých významných krátkodobých 
pozicích příslušným orgánům členských 
států.

Or. en

Odůvodnění

Opatření by měla zahrnovat povinnost podávat zprávy o systémových rizicích příslušným 
orgánům a orgánu ESMA.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každý příslušný orgán pravidelně 
poskytuje orgánu ESMA informace, které 
obdrží v souladu s odst. 4 písm. ba). Za 
výjimečných okolností a s cílem zajistit 
stabilitu a integritu finančního systému 
může ESMA na základě této informace 
přijmout rozhodnutí, jímž omezí aktivity 
krátkého prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) specifika systému podávání zpráv 
uvedeného v odst. 4 písm. ba).

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR.

Jestliže hodnota portfolií AIF 
spravovaných správcem AIF přesáhne 250 
milionů EUR, zajistí správce AIF 
dodatkový kapitál; výše tohoto 
dodatkového kapitálu se rovná 0,02 % 
částky, o niž hodnota portfolií správce AIF 
přesahuje částku 250 milionů EUR, avšak 
požadovaný součet počátečního kapitálu a 
dodatkové částky nesmí překročit částku 
10 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s článkem 7 směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli portfolia AIF, která správce AIF 
spravuje, včetně AIF, v jejichž případě 
správce AIF pověřil výkonem jednoho 
nebo více úkolů jinou osobu podle článku 
18;

a) jakákoli portfolia AIF, která správce AIF 
spravuje, včetně AIF, v jejichž případě 
správce AIF pověřil výkonem jednoho 
nebo více úkolů jinou osobu podle článku 
18, avšak s výjimkou portfolií, jež spravuje 
na základě pověření;

Or. en

Odůvodnění

Odstraňuje dvojí započítávání prostředků spravovaných na základě pověření do kapitálových 
požadavků na správce AIF.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli portfolia AIF, která správce 
AIF spravuje na základě pověření.

vypouští se

Or. enOdůvodnění

Odstraňuje dvojí započítávání prostředků spravovaných na základě pověření do kapitálových 
požadavků na správce AIF.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – pododstavec 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jiné subjekty kolektivního investování, 
koordinované, či ne na úrovni 
Společenství, spravované správci AIF, 
včetně subjektů kolektivního investování, 
jimž bylo vyhrazena jedna či více funkcí, 
avšak vyjma subjektů kolektivního 
investování, které spravuje na základě 
pověření.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s článkem 7 směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 14 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou správcům AIF 
povolit, že nemusí zajistit až 50 % 
dodatkového kapitálu uvedeného 
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v druhém odstavci, pokud mají k dispozici 
záruku ve stejné výši poskytnutou 
úvěrovou institucí nebo pojišťovnou se 
sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, 
kde podléhá pravidlům obezřetnostního 
dohledu, jež příslušné orgány považují za 
rovnocenné s pravidly stanovenými 
právními předpisy Společenství.
Kapitál požadovaný tímto článkem je 
investován do likvidních aktiv nebo aktiv 
pohotově směnitelných na hotovost.
Správce AIF má pojištění odpovědnosti za 
škodu z nedbalosti způsobenou při výkonu 
povolání. Při úpravách výše tohoto 
pojištění by měly být zohledněny úpravy 
provedené v rámci směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 
9. prosince 2002 o zprostředkování 
pojištění1.
1 Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s článkem 7 směrnice SKIPCP a s bodem odůvodnění 24 a článkem 67 
směrnice MIFID, které umožňují pojištění odpovědnosti při výkonu povolání jakožto povolený 
kapitál. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který je na správci AIF nezávislý a který 
stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF a 
hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

1. Správce AIF zajistí, že pro každý jím 
spravovaný AIF je jmenován oceňovatel, 
který stanoví hodnotu aktiv nabytých AIF 
a hodnotu akcií a podílových jednotek AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správce AIF a depozitář sdílejí 
odpovědnost za řádné ocenění aktiv AIF 
a za výpočet čisté hodnoty aktiv AIF. Tato 
odpovědnost není dotčena pověřením třetí 
strany výkonem úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Tento článek se nevztahuje na AIF, 
který je soukromým kapitálovým fondem.

Or. en

Odůvodnění

Soukromý kapitálový fond je fond, který investuje do kapitálových cenných papírů společností, 
s nimiž se neobchoduje veřejně, nebo jejichž veřejné obchodování zaniklo z důvodu investice 
soukromého kapitálu. Právní povinnost pravidelného oceňování soukromých kapitálových 
fondů neodpovídá jejich obchodnímu modelu ani očekávání investorů.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné a 
konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům a 
pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 

2. Správce AIF zajistí, aby oceňovatel měl 
k oceňování aktiv AIF vhodné 
a konzistentní postupy odpovídající 
stávajícím platným standardům 
a pravidlům oceňování, aby ocenění bylo 
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odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF.

odrazem čisté hodnoty aktiv připadající na 
tyto akcie nebo podílové jednotky AIF. 
Správce AIF pro každý AIF zajistí, aby 
přijaté postupy oceňování aktiv a výpočtu 
čisté hodnoty aktiv AIF, jakož i subjekt 
pověřený provedením ocenění, byly 
nezávislé.

Or. en

Odůvodnění

Definice čínských zdí je převzata ze směrnice o trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví kritéria, na jejichž 
základě lze oceňovatele považovat za 
nezávislého ve smyslu odstavce 1.

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví, které subjekty 
s řádným povolením a dohledem jsou 
způsobilými oceňovateli v rámci 
působnosti této směrnice. Za tímto účelem 
stanoví prováděcí opatření podrobná 
účinná provozní a administrativní 
pravidla s cílem předejít jakémukoli střetu 
zájmů, jenž by mohl negativně ovlivnit 
zájmy klientů.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován depozitář, 
který v příslušných případech plní tyto 
úkoly:

1. Správce AIF zajistí, aby pro každý jím 
spravovaný AIF byl jmenován jediný 
depozitář, který v příslušných případech 
plní tyto úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF;

b) uchovává všechny finanční nástroje, 
které náleží AIF; za tímto účelem zajistí 
depozitář oddělení aktiv otevřením 
oddělených účtů jménem každého AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajišťuje, aby prodej, emise, odkup, 
vyplacení a zrušení podílových jednotek 
byly prováděny jménem AIF v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zajišťuje, aby hodnota podílových 
jednotek byla vypočítávána v souladu 
s příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy a statutem AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) plní pokyny správce AIF, pokud 
nejsou v rozporu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
statutem AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) zajišťuje, aby u operací zahrnujících 
aktiva AIF byla protiplnění poskytována 
v obvyklých lhůtách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) zajišťuje, aby byl příjem AIF využit 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy a statutem AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Depozitářem je úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. 
června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění).

3. Depozitářem je buď úvěrová instituce se 
sídlem ve Společenství, povolená 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 
14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu 
(přepracované znění), nebo investiční 
firma, která má povolení v souladu se 
směrnicí 2004/39/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud má AIF spravovaný 
oprávněným správcem AIF domicil ve 
Společenství, má depozitář sídlo v tom 
členském státě, v němž má AIF domicil.
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Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  3b. Pokud má AIF spravovaný 
oprávněným správcem AIF domicil ve 
třetí zemi, má depozitář sídlo ve 
Společenství, s výjimkou případů, kdy 
splňuje tyto podmínky:
a) příslušné orgány domovského 
členského státu a příslušné orgány třetí 
země, v níž má AIF domicil, podepsaly 
dohodu o spolupráci a výměně informací;
b) na třetí zemi, v níž má AIF domicil, se 
vztahuje rozhodnutí přijaté podle odstavce 
3d, v němž se uvádí, že depozitáři 
s domicilem v dané zemi podléhají 
účinným obezřetnostním pravidlům 
a dohledu, které jsou rovnocenné 
ustanovením právních předpisů 
Společenství;
c) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odstavce 3d, v němž se uvádí, 
že předpisy proti praní peněz a 
financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením právních předpisů 
Společenství;
d) domovský členský stát podepsal se třetí 
zemí, v níž má AIF domicil, dohodu, jež 
plně splňuje předpisy stanovené v článku 
26 vzorové úmluvy OECD o daních 
a zajišťuje účinnou výměnu informací 
v oblasti daní.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o část textu článku 38 návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Komise přijme prováděcí opatření, 
která stanoví kritéria pro posouzení 
rovnocennosti obezřetnostních pravidel, 
dohledu a předpisů třetích zemí, jak je 
uvedeno v odstavci 3b.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o část textu článku 38 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 3c Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 49 odst. 2 
přijme prováděcí opatření, která uvádějí, 
že obezřetnostní pravidla, dohled 
a předpisy třetí země týkající se depozitářů 
jsou rovnocenné ustanovením této 
směrnice a že předpisy proti praní peněz 
a financování terorismu jsou rovnocenné 
ustanovením právních předpisů 
Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o část textu článku 38 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
jiného depozitáře.

4. Depozitář může svými úkoly pověřit 
třetí stranu, s výjimkou úlohy 
monitorování a dohledu nad pověřenými 
depozitáři. Depozitář nesmí přenést své 
činnosti v takovém rozsahu, aby se stal 
subjektem typu „poštovní schránka“.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku neplnění 
povinností, které mu ukládá tato směrnice.

5. Depozitář odpovídá správci AIF a 
investorům AIF za veškerou újmu, která 
jim vznikne v důsledku 
neospravedlnitelného neplnění nebo 
nesprávného plnění povinností, které mu 
ukládá tato směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odpovědnost depozitáře vůči 
správcům AIF a investorům není 
ovlivněna skutečností, že se depozitář 
rozhodl přenést některé své úkoly na 
oprávněnou třetí stranu, např. 
pověřeného depozitáře, uschovatele nebo 
hlavního makléře.
V případě ztráty finančních nástrojů, 
které má depozitář v úschově, je jeho 
primární povinností, aniž by byly dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, neprodleně 
vrátit aktiva AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud depozitáři brání ve výkonu jeho 
opatrovnických povinností předpisy země, 
v níž provádí správce AIF investice 
jménem AIF, jeho odpovědnost vůči 
správci AIF a investorům může být 
přenesena na oprávněnou třetí stranu, jež 
byla pověřena výkonem jeho 
opatrovnických povinností. Povinnosti 
jsou převedeny prostřednictvím smlouvy 
mezi správcem AIF, depozitářem, třetí 
stranou a investorem.

Pokud depozitář uzavřel smlouvu 
umožňující převod a opětovné použití 
aktiv, je v případě ztráty finančních 
nástrojů lhůta pro navrácení stanovena 



PE430.709v01-00 50/83 PR\796533CS.doc

CS

podmínkami smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 17 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Pokud se na třetí zemi vztahují 
rozhodnutí přijatá podle odstavce 3d, není 
třeba uzavírat smlouvu uvedenou 
v odstavci 5b. 

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, požádá při každém 
případu pověření o předchozí souhlas
příslušné orgány domovského členského 
státu.

1. Správce AIF, který zamýšlí pověřit třetí 
osobu, aby jeho jménem vykonávala jeden 
nebo více jeho úkolů, předem informuje
o každém případu příslušné orgány 
domovského členského státu. Příslušné 
orgány mohou toto pověření do měsíce 
zamítnout.

Or. en
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Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik, musí mít třetí osoba také 
povolení jako správce AIF ke správě AIF 
stejného druhu;

b) pokud se pověření týká správy portfolia 
nebo řízení rizik nebo řízení likvidity, musí 
mít třetí osoba také povolení jako správce 
AIF ke správě AIF stejného druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) správce AIF informuje investory o 
tom, které funkce byly na koho převedeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

správce AIF může kdykoli vydat další 
pokyny straně, na niž byly převedeny 
funkce, a může mandát s okamžitou 
platností odebrat, jestliže je odebrání 
v nejlepším zájmu investorů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V žádném případě není odpovědnost 
správce AIF dotčena skutečností, že 
pověřil svými úkoly třetí osobu, ani nesmí 
pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém 
rozsahu, že ho nelze nadále považovat za 
správce AIF.

2. V žádném případě není odpovědnost 
správce AIF dotčena skutečností, že 
pověřil svými úkoly třetí osobu, ani nesmí 
pověřit svými úkoly třetí osobu v takovém 
rozsahu, že ho nelze nadále považovat za 
správce AIF a že se stane subjektem typu 
„poštovní schránka“.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví:

vypouští se

a) podmínky pro schválení pověření;
b) podmínky, za kterých správce nelze 
nadále považovat za správce AIF, jak 
stanoví odstavec 2.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) částky vydané na odměny, rozdělené 
na fixní a variabilní odměnu, vyplacenou 
správcem AIF, případně AIF. 

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) informace o domicilu podkladových 
fondů, pokud je daný AIF fond fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) informace o domicilu veškerých 
master fondů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce AIF pravidelně podává zprávy 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu o hlavních trzích a 
nástrojích, s nimiž obchoduje jménem AIF, 
které spravuje.

1. Správce AIF pravidelně podává zprávy 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu o hlavních trzích a 
nástrojích, s nimiž obchoduje jménem 
jednotlivých AIF, které spravuje.

Poskytuje souhrnné informace o hlavních 
nástrojích, s nimiž obchoduje, o trzích, 
jichž je členem nebo na nichž aktivně 
obchoduje, a o hlavních investicích 
nesoucích riziko a nejvýznamnějších 
soustředěních rizik za každý jím 
spravovaný AIF.

Poskytuje informace o hlavních nástrojích, 
s nimiž obchoduje, o trzích, jichž je členem 
nebo na nichž aktivně obchoduje, 
a o hlavních investicích nesoucích riziko 
a nejvýznamnějších soustředěních rizik za 
každý jím spravovaný AIF.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je AIF nabízen v jiném 
členském státě, příslušné orgány 
domovského členského státu správce AIF 
předají informace požadované podle odst. 
3 písm. a) příslušným orgánům 
hostitelského členského státu AIF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příslušné orgány členských států 
předají Evropskému výboru pro systémová 
rizika (ESRB) a evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) veškeré 
příslušné informace, které jsou nezbytné 
pro výkon dohledu nad systémovým 
rizikem. Komise přijme prováděcí 
opatření, jimiž se blíže určí informace, 
které je třeba poskytnout podle tohoto 
odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 3 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. V souladu se zásadou proporcionality 
mohou příslušné orgány správce AIF, 
v jehož případě se domnívají, že by mohl 
představovat systémové riziko, požádat 
o dodatečné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 

4. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se podrobněji stanoví informační 
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povinnosti uvedené v odstavci 1, 2 a 3 a 
četnost poskytování informací.

povinnosti uvedené v odstavci 1, 2, 3 a 3a
a četnost poskytování informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány členských států předaly 
Evropskému výboru pro systémová rizika 
(ESRB) a evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy (ESMA) informace 
stanovené v článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 25 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby správce AIF 
stanovil omezení míry pákového efektu 
pro každý AIF, který spravuje, s ohledem, 
mimo jiné, zejména na:
a) typ AIF;
b) jejich strategii;
c) zdroje jimi využívaného pákového 
efektu;
d) jakékoli další provázání či relevantní 
vztah s jinými institucemi poskytujícími 
finanční služby, jež by mohly představovat 
systémové riziko;
e) potřebu omezit vystavení jakékoli
protistraně;
f) míru zajištění pákového efektu;
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g) rozsah případného nevhodného 
propojení aktiv/odpovědnosti;
h) rozsah, povahu a míru činnosti správce 
AIF na dotčených trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 25 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Každý příslušný orgán pravidelně 
poskytuje orgánu ESMA informace 
stanovené v čl. 24 odst. 1. Na základě 
těchto informací může ESMA rozhodnout, 
že pákový efekt využívaný správcem AIF 
představuje závažné riziko pro stabilitu a 
integritu finančního systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V zájmu zajištění stability a integrity 
finančního systému Komise přijme 
prováděcí opatření opravňující Komisi 
k omezení míry, ve které správci AIF 
mohou využívat pákový efekt, a to 
v případě, že o tom orgán ESMA po 
přihlédnutí ke stanovisku výboru ESRB 
rozhodne podle čl. 25 odst. 2c, za 
mimořádných okolností a pokud je to 
nezbytné k zajištění stability a integrity 
finančního systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Opatření přijatá Komisí podle odstavce 3 
jsou dočasné povahy a měla by být 
v souladu s ustanoveními, které Komise 
přijme podle odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Body odůvodnění 15 a 16 jsou dostatečným důvodem k zavedení pravidel týkajících se 
pákového efektu (systémové riziko apod.).

Pozměňovací návrh 102

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
EU týkajících se obchodních společností.
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Pozměňovací návrh 103

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
EU týkajících se společností.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby správce AIF, 
který dosáhl rozhodujícího vlivu
v nekótované společnosti, oznámil této 
nekótované společnosti a všem ostatním 
akcionářům informace stanovené 
v odstavci 2.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
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EU týkajících se obchodních společností.

Pozměňovací návrh 105

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podmínky, za jakých bylo dosaženo 
rozhodujícího vlivu, včetně informace o 
totožnosti různých zúčastněných 
akcionářů, veškerých fyzických či 
právnických osob způsobilých k výkonu 
hlasovacího práva jejich jménem, a 
případně řetězec podniků, které ve 
skutečnosti drží hlasovací práva.

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
EU týkajících se obchodních společností.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) datum dosažení nebo překročení 
prahové hodnoty.

c) datum dosažení nebo překročení 
rozhodujícího vlivu.

Or. en

Odůvodnění

Prahová hodnota byla změněna na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních 
předpisů EU týkajících se obchodních společností.
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Pozměňovací návrh 107

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
EU týkajících se obchodních společností.

Pozměňovací návrh 108

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Emitenti musí samozřejmě splňovat ustanovení této směrnice. V případě nekótovaných 
společností to není nezbytné.
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Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podíl 30 % byl změněn na „rozhodující vliv“ v zájmu soudržnosti s definicí právních předpisů 
EU týkajících se obchodních společností.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí opatření, jimiž 
se stanoví:

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba zavádět prováděcí opatření, neboť základní požadavky jsou dostatečně přísné.
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Pozměňovací návrh 111

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) ohledně vývoje finanční situace, 
kapitálové struktury, včetně přehledu
výnosů a zisku podle obchodních 
segmentů, prohlášení o vývoji finanční 
situace společnosti, posouzení 
očekávaného vývoje finanční situace, 
zprávu o významných událostech během 
účetního období; 

Or. en

Odůvodnění

Jde o přepracování čl. 29 odst. 2 takovým způsobem, aby byl rozdělen na finanční 
(kapitálové) požadavky, dále na požadavky ohledně činnosti (včetně produktů) a na ostatní 
relevantní kritéria (jako jsou informace o zaměstnancích apod.).

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ohledně povahy operací společnosti 
a jejích hlavních činností, přičemž je třeba 
uvést hlavní kategorie prodávaných 
produktů a/nebo poskytovaných služeb a 
veškeré významné nově zavedené 
produkty a/nebo služby a stádium vývoje 
v té míře, v jaké byl vývoj nových 
produktů nebo služeb zveřejněn;

Or. en

Odůvodnění

Jde o přepracování čl. 29 odst. 2 takovým způsobem, aby byl rozdělen na finanční 
(kapitálové) požadavky, dále na požadavky ohledně činnosti (včetně produktů) a na ostatní 
relevantní kritéria (jako jsou informace o zaměstnancích apod.).
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Pozměňovací návrh 113

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jde o přetěžování fondu investicemi do společností, které již v současnosti nejsou v souladu 
s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Není potřeba zavádět prováděcí opatření, neboť základní požadavky jsou dostatečně přísné.



PR\796533CS.doc 65/83 PE430.709v01-00

CS

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby společnost, která ukončí činnost na burze cenných papírů, splňovala z důvodu 
transparentnosti požadavky po dobu nejméně jednoho roku poté (což je rovněž v souladu 
s povinností podávat zprávy, která přesahuje do dalšího roku poté, co společnost změnila 
status).

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě, jakmile jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku.

1. Povolený správce AIF může nabízet 
akcie nebo podílové jednotky AIF 
s domicilem ve Společenství 
profesionálním investorům v domovském 
členském státě, jakmile jsou splněny 
podmínky stanovené v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je omezit nabízení produktů a služeb pouze na produkty, které mají povolení EU nebo 
jsou v EU zaregistrované.
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Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) identifikační údaje depozitáře AIF;

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souladu s vnitrostátními právními 
předpisy může domovský členský stát 
správce AIF povolit správci AIF nabízet 
na jeho území AIF, který má domicil 
mimo Společenství. Tato možnost je 
podmíněna domicilem správce AIF ve 
Společenství nebo dohodou o spolupráci 
a efektivní výměně všech relevantních 
informací za účelem monitorování 
systémového rizika uzavřenou mezi:
a) příslušnými orgány členského státu, 
v němž je AIF nabízen, a příslušnými 
orgány třetí země;
b) správcem AIF a orgánem dohledu nad 
tímto správcem AIF;
c) orgánem dohledu nad správcem AIF 
a orgánem ESMA.

Or. en
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Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy neumožní nabízení AIF 
neprofesionálním investorům na svém 
území, pokud podíl investic tohoto AIF do 
jiných AIF, které nemají evropský pas, 
přesahuje 30 %.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se týká nabízení AIF, které jsou fondy fondů.

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 33 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud povolený správce AIF zamýšlí 
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF profesionálním 
investorům v jiném členském státě,
předloží příslušným orgánům svého 
domovského členského státu následující 
dokumenty: 

1. Pokud povolený správce AIF zamýšlí 
nabízet podílové jednotky nebo akcie jím 
spravovaného AIF, který má domicil ve 
Společenství, profesionálním investorům 
jiného členského státu, předloží 
příslušným orgánům svého domovského 
členského státu následující dokumenty: 

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) identifikační údaje depozitáře AIF;
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Or. en

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 33 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby oznámení a 
osvědčení podle odstavce 1 byla 
vyhotovována v jazyce obvyklém v oblasti 
mezinárodních financí.

5. Členské státy zajistí, aby oznámení 
podle odstavce 1 a osvědčení podle 
odstavce 2 byla vyhotovována v jazyce 
obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 33 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Správci AIF smějí nabízet akcie nebo 
podílové jednotky AIF s domicilem ve třetí 
zemi profesionálním investorům s 
domicilem v jiném členském státě, než je 
domovský členský stát správce AIF, až od 
data uvedeného v čl. 54 odst. 1 druhém 
pododstavci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 

4. Příslušné orgány domovského členského 
státu předají úplnou dokumentaci podle 
odstavce 2, případně i odstavce 3, 
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a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to nejpozději do deseti 
pracovních dní po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

a osvědčení, že vydaly dotyčnému správci 
AIF povolení, příslušným orgánům 
členského státu, v němž bude správa 
vykonávána, a to do měsíce po přijetí úplné 
dokumentace. Předání dokumentace 
neprodleně oznámí správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s čl. 18 odst. 2 směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 34 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány domovského 
členského státu správce AIF odpovídají za 
dohled nad přiměřeností těchto opatření a 
nad organizací správce AIF, aby byl 
správce AIF schopen plnit povinnosti 
a dodržovat pravidla týkající se zřízení 
a fungování všech AIF, které spravuje.

Příslušné orgány členských států, v nichž 
bude poskytován výkon správy, jsou 
odpovědné za dohled nad tím, jak správce 
AIF dodržuje pravidla těchto členských 
států pro zřízení a fungování AIF, včetně 
opatření týkajících se jejich nabízení. 

Aby napravily případné porušování 
pravidel, která spadají do jejich 
odpovědnosti, měly by mít příslušné 
orgány členských států, v nichž bude 
výkon správy poskytován, možnost opírat 
se o spolupráci s příslušnými orgány 
domovského členského státu správce AIF.  
V případě potřeby, a poté, co informovaly 
příslušné orgány domovského členského 
státu správce AIF, mohou příslušné 
orgány těch členských států, v nichž bude 
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výkon správy poskytován, v krajním 
případě přijmout opatření přímo vůči 
správci AIF.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s články 19 a 21 směrnice SKIPCP.

Pozměňovací návrh 126

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 a
Podmínky pro investování do AIF s 
domicilem ve třetích zemích.
Profesionální investoři s domicilem 
v některém členském státě mohou 
investovat do AIF s domicilem ve třetí 
zemi pod podmínkou, že AIF je buď
spravován správcem AIF se sídlem 
v některém členském státě, který byl 
schválen v souladu s článkem 4, anebo 
třetí země, v níž má AIF své sídlo, 
podepsala dohodu o spolupráci a výměně 
informací v souladu s příslušnými 
mezinárodními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 

1. Odchylně od čl. 17 odst. 4 členské státy 
v případě AIF s domicilem ve třetí zemi 
povolí, aby depozitář daného AIF 
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jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly jiného 
depozitáře s domicilem v téže třetí zemi, 
pokud jsou právní předpisy uvedené třetí 
země rovnocenné ustanovením této 
směrnice a účinně uplatňovány.

jmenovaný v souladu s článkem 17 pověřil 
jedním nebo více svými úkoly, s výjimkou 
monitorování a dohledu, jiného depozitáře 
s domicilem v téže třetí zemi, pokud jsou 
právní předpisy uvedené třetí země 
rovnocenné ustanovením této směrnice 
a účinně uplatňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil depozitáře ze třetí země.

2. Na odpovědnost depozitáře vůči 
investorům nemá vliv skutečnost, že 
výkonem všech nebo některých svých 
úkolů pověřil jiného depozitáře ze třetí 
země, s výjimkou případů, kdy jsou 
splněny podmínky stanovené v čl. 17 
odst.5 písm. b) a odst.5 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se
Povolování správců AIF, kteří jsou 
usazeni ve třetích zemích
1. Členské státy mohou v souladu s touto 
směrnicí udělit povolení správci AIF 
usazenému ve třetí zemi k nabízení 
podílových jednotek nebo akcií AIF 
profesionálním investorům ve 
Společenství podle podmínek této 
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směrnice za předpokladu, že:
a) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. a), v němž se 
uvádí, že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu jsou rovnocenné ustanovením 
této směrnice a účinně uplatňované;
b) na třetí zemi se vztahuje rozhodnutí 
přijaté podle odst. 3 písm. b), v němž se 
uvádí, že tato země umožňuje správcům 
AIF ze Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z dané třetí země umožňuje 
Společenství;
c) správce AIF poskytne příslušným 
orgánům členského státu, v němž žádá 
o povolení, informace uvedené v článku 5 
a 31;
d) existuje dohoda o spolupráci mezi 
příslušnými orgány daného členského 
státu a orgánem dohledu nad správcem 
AIF, která zajišťuje účinnou výměnu 
všech informací významných pro 
sledování možných dopadů činnosti 
správce AIF na stabilitu systémově 
důležitých finančních institucí a na řádné 
fungování trhů, na nichž správce AIF 
působí.
e) třetí země podepsala s členským státem, 
v němž správce žádá o povolení, dohodu, 
jež plně vyhovuje zásadám stanoveným v 
článku 26 vzorové úmluvy OECD o 
daních a zajišťuje účinnou výměnu 
informací v oblasti daní.
2. Komise přijme prováděcí opatření s 
cílem stanovit:
a) obecná kritéria rovnocennosti pro 
posuzování rovnocennosti a účinného 
uplatňování právních předpisů třetích 
zemí týkajících se obezřetnostních 
pravidel a trvalého dohledu na základě 
požadavků stanovených v kapitole III, IV 
a V;
b) obecná kritéria pro posuzování, zda 
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třetí země umožňují správcům AIF ze 
Společenství účinný přístup na trh 
srovnatelný s přístupem, který správcům 
AIF z těchto třetích zemí umožňuje 
Společenství.
Tato opatření, jejichž účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 49 odst. 3.
3. Na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2 Komise regulativním 
postupem podle čl. 49 odst. 2 přijme 
prováděcí opatření, která uvádějí: 
a) že právní předpisy týkající se 
obezřetnostních pravidel a trvalého 
dohledu nad správci AIF ve třetí zemi jsou 
rovnocenné této směrnici a účinně 
uplatňované;
b) že třetí země umožňuje správcům AIF 
ze Společenství účinný přístup na trh 
přinejmenším srovnatelný s přístupem, 
který správcům AIF z této třetí země 
umožňuje Společenství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 40 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány jsou orgány veřejné 
správy nebo orgány jimi určené.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s čl. 97 odst. 2 směrnice SKIPCP .
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Pozměňovací návrh 131

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 40 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyžadují, aby příslušné 
orgány stanovily vhodné metody ke 
sledování toho, zda správci AIF plní své 
povinnosti vyplývající z této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

 Podle čl. 16. odst. 2 směrnice MIFID.

Pozměňovací návrh 132

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 41 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány disponují alespoň 
těmito vyšetřovacími pravomocemi:

2. Regulační orgán disponuje alespoň 
těmito pravomocemi:

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 41 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat výpisy telefonních hovorů 
a datových přenosů.

d) požadovat existující výpisy telefonních 
hovorů a datových přenosů;

Or. en



PR\796533CS.doc 75/83 PE430.709v01-00

CS

Pozměňovací návrh 134

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 41 – odst. 2 – písmena d a až d h (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) uložit dočasný zákaz výkonu profesní 
činnosti;
db) přijmout vhodná opatření k zajištění 
toho, že správci AIF a depozitáři budou 
nadále dodržovat příslušné právní 
předpisy;
dc) předat záležitost příslušným soudním 
orgánům k trestnímu stíhání;
dd) požadovat ukončení jakéhokoli 
jednání, které je v rozporu s předpisy 
přijatými k provedení této směrnice;
de) požadovat zmrazení nebo obstavení 
majetku;
df) požadovat od správců AIF, depozitářů 
i auditorů poskytování informací;
dg) požadovat pozastavení emise, odkupu 
nebo vyplacení podílových jednotek 
v zájmu podílníků nebo veřejnosti;
dh) odejmout povolení poskytnuté správci 
AIF nebo depozitáři.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad s článkem 98 směrnice SKIPCP a článkem 50 směrnice MIFID.

Pozměňovací návrh 135

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
Pravomoci dohledu
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1. Domovský členský stát zajistí, aby 
příslušné orgány mohly přijímat 
následující opatření:
a) uložit dočasný zákaz výkonu 
profesionální činnosti;
b) přijmout vhodná opatření s cílem 
zajistit, aby správce AIF nadále splňoval 
podmínky příslušných právních předpisů;
c) předat záležitost příslušným soudním 
orgánům k trestnímu stíhání. 
2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány disponovaly pravomocemi, které 
jsou nezbytné k přijetí všech potřebných 
opatření k zajištění řádného fungování 
trhů v případech, kdy by činnost jednoho 
nebo více AIF na trhu určitého 
finančního nástroje mohla ohrozit řádné 
fungování daného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány odpovědné za 
povolování správců AIF a dohled nad nimi 
podle této směrnice sdělují informace 
příslušným orgánům jiných členských 
států, je-li to důležité pro sledování a řešení 
možných důsledků činnosti jednotlivých 
správců AIF nebo správců AIF hromadně 
pro stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a pro řádné fungování 
trhů, na nichž správci AIF působí. 
Informován je rovněž Evropský výbor 
regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) 
zřízený rozhodnutím Komise 2009/77/ES 
ze dne 23. ledna 20091, který tyto 
informace předá příslušným orgánům 
ostatních členských států.

1. Příslušné orgány odpovědné za 
povolování správců AIF a dohled nad nimi 
podle této směrnice sdělují informace 
příslušným orgánům jiných členských 
států, je-li to důležité pro sledování a řešení 
možných důsledků činnosti jednotlivých 
správců AIF nebo správců AIF hromadně 
pro stabilitu systémově důležitých 
finančních institucí a pro řádné fungování 
trhů, na nichž správci AIF působí. 
Informovány jsou rovněž výbor ESRB 
a orgán ESMA, které tyto informace 
předají příslušným orgánům ostatních 
členských států.
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1 Úř. věst. L 25, 29.01.2009, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53a
Aby Komise zajistila, že požadavky týkající 
se depozitářů stanovené v této směrnici 
budou na depozitáře uplatňovány v 
souladu se směrnicí 2009/65/ES, mění se 
články 22 až 26 a články 32 až 36 
směrnice 2009/65/ES následovně: (...)

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit konzistentnost mezi jednotlivými oblastmi.

Pozměňovací návrh 138

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA
Funkce, které jsou součástí činnosti 
kolektivní správy portfolia:
– Správa investic.
– Administrativní činnosti:
a) právní služby a účetní služby v rámci 
správy fondu;
b) vyřizování žádostí o informace od 
zákazníků;
c) oceňování a stanovování cen (včetně 
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daňových přiznání);
d) sledování dodržování právních 
předpisů;
e) vedení registru podílníků;
f) rozdělování zisku;
g) emitování a vyplácení podílových 
jednotek;
h) smluvní vyrovnání (včetně odeslání 
osvědčení);
i) vedení záznamů;
– nabízení fondů.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Správci alternativních investičních fondů, v nichž je uloženo přibližně 1000 miliard1 dolarů 
aktiv (v polovině roku 2008 se jednalo o 2000 miliard) hrají důležitou roli při financování 
evropského hospodářství. Tato činnost zahrnuje velmi rozmanité subjekty a produkty: 
alternativní fondy, kapitálové investiční fondy, nemovitostní fondy, surovinové fondy apod. 
Plánovaná právní úprava však musí zohledňovat specifičnost systémového rizika, a to 
zejména v případě kapitálových investičních fondů.

Přestože tyto fondy nejsou přímo původci finanční krize, je nezbytné jejich správu právně 
upravit, stejně jako je tomu v případě všech subjektů poskytujících finanční služby.

Finanční krize ukazuje, že nefunkčnost světového finančního systému je způsobena za prvé 
tím, že subjekty, které mají systémový význam, jsou vystaveny příliš významným rizikům, 
a za druhé tím, že systémy řízení těchto rizik jsou příliš slabé.

V této souvislosti zveřejnila Evropská komise dne 30. dubna 2009 návrh směrnice o správcích 
alternativních investičních fondů (AIFM), jejímž cílem je poskytnout právní rámec všem 
alternativním investičním fondům (AIF), s výjimkou těch, které jsou již upraveny směrnicí 
SKIPCP.

Tento návrh navazuje na rozsáhlou činnost Evropského parlamentu týkající se správy aktiv: 
zprávy z vlastního podnětu o investičních fondech (2001), o správě aktiv I (2006), o správě 
aktiv II (2007), o investičních fondech a kapitálových investičních fondech (2008) 
a o transparentnosti institucionálních investorů (2008).

Cílem návrhu je nahradit vnitrostátní právní předpisy týkající se AIF a správců AIF předpisy 
evropskými za účelem větší stability finančního systému, lepší ochrany investorů a vytvoření 
vnitřního evropského trhu v oblasti alternativních investičních fondů.

Při uskutečňování těchto cílů, s nimiž souhlasíme, je třeba zachovat rovnováhu mezi 
specifičností, životaschopností a kreativitou tohoto finančního odvětví na straně jedné 
a nezbytností účinné regulace a přiměřeného dohledu na straně druhé.

1 – Oblast působnosti směrnice a schvalování správců

Zpravodaj schvaluje návrh, aby, kromě řádně specifikovaných výjimek, všichni správci 
alternativních fondů sídlící a provozující svou činnost ve Společenství, kteří spravují 
alternativní fondy s jakýmkoli domicilem, museli být schváleni a podléhat dohledu. Je tedy 
nezbytné formulovat požadavky týkající se finančních, technických a lidských zdrojů, 
požadavky na organizaci a pravidla pro výkon činnosti, které poskytnou právní rámec všem 
správcům i ostatním zapojeným subjektům, jako jsou depozitář a oceňovatel. 

                                               
1 ECB – Financial stability review – červen 2009
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Aby se zachovaly rovné podmínky pro jednotlivé subjekty spravující alternativní fondy 
a vyloučilo se obcházení požadavků směrnice, například prostřednictvím strukturovaných 
produktů („wrapperů“), navrhuje zpravodaj omezit výjimky z uplatňování směrnice. 

Navrhuje tedy zrušit prahové hodnoty, které by vedly k vyloučení z oblasti působnosti 
směrnice, a nahradit je zásadou proporcionality. Je totiž důležité dbát na to, aby zavedená 
pravidla umožnila díky své obecné působnosti lepší transparentnost správy samotných fondů.

Aby byl správce schválen, musí mít k dispozici určitý minimální objem vlastních prostředků 
ve formě likvidních aktiv nebo aktiv, které je možné v krátké době použít. Zpravodaj 
navrhuje, aby tyto částky byly harmonizovány se směrnicí SKIPCP. 

2. – Nabízení fondů a vztahy ze třetími zeměmi 

Jakmile jsou správci schváleni, mohou spravovat své fondy s domicilem v Evropě a nabízet je 
profesionálním investorům na celém území Společenství. Tento evropský průkaz umožňuje 
nabízet všechny fondy s domicilem uvnitř Společenství, jež jsou spravovány správcem 
schváleným ve svém členském státě původu, pod podmínkou jednoduchého oznámení 
ostatním členským státům. Fondy s domicilem v Evropě by získaly evropskou značku 
odlišnou od značky SKIPCP.

Zpravodaj se však nebrání ani fondům třetích zemí, protože každý členský stát si i nadále 
zachová svobodu povolit na svém území prostřednictvím vnitrostátních režimů soukromých 
investic  volný pohyb alternativních fondů s domicilem mimo EU.

Zdá se také být vhodné upravit definici „nabízení“, aby tak profesionální investoři získali 
svobodu vybrat si fondy, do nichž chtějí investovat, a to i včetně fondů mimo Společenství. 
Tato možnost existuje pod podmínkou, že má správce AIF sídlo na evropském území nebo že 
existuje dohoda o spolupráci a výměně informací zejména v souvislosti se systémovými 
riziky. Tato dohoda by byla uzavřena jak mezi příslušnými orgány třetí země a orgány 
členského státu, v nichž se AIF nabízí, tak mezi správci AIF a jejich orgánem dohledu a mezi 
tímto orgánem dohledu a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

A nakonec, s cílem ochránit neprofesionální investory by tito investoři neměli mít možnost 
investovat do struktur typu „master-feeder“, pokud má master AIF domicil ve třetí zemi, ani 
do fondů, kde je více než 30 % finančních prostředků investováno do fondů třetích zemí. 

3 – Depozitář 

Směrnice o správcích AIF navrhuje režim platný pro depozitáře AIF. 

Aby byla zaručena koherence napříč odvětvími, je vhodné harmonizovat požadavky této 
směrnice s ustanoveními směrnice UCITS. 

Zpravodaj upřesňuje definici depozitáře, jeho sídla, jeho úlohy, jeho funkce a podmínek pro 
delegování některých jeho funkcí a jeho odpovědnosti. 

Zpravodaj také navrhuje aby, pokud má fond domicil v Evropské unii, měl depozitář sídlo ve 
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stejné zemi jako fond. Nepočítá se zavedením průkazu depozitáře. 

Pokud má fond domicil ve třetí zemi, musí mít depozitář sídlo v Evropské unii, s výjimkou 
případů, kdy existuje dohoda o spolupráci a výměně informací mezi orgány dohledu, které se 
budou moci ujistit, že právní předpisy jsou rovnocenné a že dohled bude moci být vykonáván 
za podmínek požadovaných Společenstvím. 

Depozitář má odpovědnost vůči investorovi a vůči správci. Pokud existují právní překážky, 
které brání tomu, aby depozitář plně vykonával svou funkci kvůli právním předpisům země, 
v níž fond investuje, musí být uzavřena smlouva mezi správcovskou společností, investorem, 
depozitářem a pověřeným depozitářem, aby se tak odpovědnost částečně přesunula na 
pověřeného depozitáře.

4 – Oceňovatel

Návrh směrnice stanoví režim pro oceňovatele AIF a obsahuje ustanovení týkající se 
hodnocení fondů a určování hodnoty aktiv fondu a jeho částí.

Organizační nezávislost oceňovatele nesmí být požadavkem, ale možností ponechanou na 
uvážení stran.

Na druhou stranu musí organizační pravidla zaručovat nezávislost této funkce, pokud 
hodnocení provádějí správci AIF interně („čínská zeď“).

Se zavedením systematického hodnocení činností souvisejících s kapitálovými investicemi se 
nepočítá.

5 – Využívání pákového efektu

Zpravodaj navrhuje, aby správci dopředu stanovili limity pákového efektu, který by využili 
pro každý AIF, který spravují. Pro stanovení těchto limitů je vhodné definovat některé 
rámcové zásady. Správci musí informovat vnitrostátní orgány dohledu o limitech, které si 
stanovili.

Za mimořádných okolností by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) měl 
pravomoc stanovit na použitelný pákový efekt přísnější limity než ty, které uvedl správce. 

6 – Krátký prodej

Krátký prodej je postup podporující likviditu a dynamiku finančních trhů. Rozhodně jej tedy 
není vhodné zakazovat.

Protože však tento postup může přispět ke zvýšení systémového rizika, je vhodné pro něj 
zavést několik jednoduchých rámcových pravidel, které umožní zajistit finanční stabilitu 
a integritu trhu.

7 – Informační povinnosti
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Sdělování informací orgánu dohledu a investorovi je klíčovým prvkem pro dosažení cílů této 
směrnice. Je však třeba rozlišovat mezi informacemi určenými orgánu dohledu a informacemi 
nezbytnými pro investora. Nic nebrání tomu, aby transparentnost vůči orgánu dohledu byla 
úplná.

Protože se jedná o kapitálové investiční fondy, nelze po cílovém podniku požadovat 
obsáhlejší informace než ty, jež musí na základě právních předpisů poskytovat stejné typy 
podniků.

8 – Kontrola společností prostřednictvím kapitálového investičního fondu

Specifická pravidla týkající se převzetí kontroly nad určitým subjektem prostřednictvím 
kapitálového fondu je třeba uplatňovat ne na základě držby procentuálního podílu, ale na 
základě skutečného výkonu kontroly nad společností podle kritérií běžných v oblasti práva 
obchodních společností.

9 – Dohled

Zpravodaj zohlednil novou evropskou strukturu dohledu. Právní předpisy v souvislosti s touto 
strukturou jsou v současnosti přezkoumávány s cílem zajistit větší finanční stabilitu a omezit 
systémová rizika.

ESRB (Evropská rada pro systémová rizika) a ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy) hrají v této oblasti klíčovou úlohu.

10 – Pravomoci členských států

Je nezbytné, aby příslušné orgány „členského státu původu“, v němž byl správce schválen, 
a orgány „hostitelského členského státu“, na jehož území správce vykonává správu a nabízí 
investiční fondy, měly dohlížecí pravomoc. 

11 – Odměňování řídících pracovníků

Prohlášení vydané 25. září 2009 na vrcholné schůzce skupiny G20 v Pittsburghu představuje 
mezinárodní dohodu týkající se odměňování řídících pracovníků bank a ostatních finančních 
institucí.

Zpravodaj navrhuje, aby se tyto zásady uplatňovaly také v případě správců AIF.

12 – Lamfalussyho postup

Směrnice o správcích AIF je součástí Lamfalussyho postupu: stanoví obecné pokyny 
(opatření úrovně 1) a připravuje prováděcí opatření (opatření úrovně 2), které na základě 
postupu projednávání ve výborech může zavést Evropské komise. 

Zpravodaj usiloval o co nejlepší rovnováhu mezi opatřeními obou úrovní.

13 – Interakce a soudržnost s ostatními texty
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Některá témata, která jsou součástí návrhu směrnice o správcích AIF, jsou upravována i 
jinými předpisy, jako jsou směrnice MIFID, SKIPCP, CRD apod. Ty je třeba vzít v zájmu 
soudržnosti v úvahu. Aby se rozdíly v interpretaci ustanovení týkajících se stejného tématu 
omezily na minimum, navrhuje se, aby pokaždé, když to bude vhodné, bylo převzato znění 
uvedené v souvisejících směrnicích.


