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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Finančna in gospodarska kriza je pokazala, da sta zakonska ureditev in nadzor finančnih trgov 
zelo pomanjkljiva. Trenutno ni ravnovesja med tveganjem in odgovornostjo oz. pravno 
odgovornostjo. Namen te direktive je vzpostavitev ravnovesja med tveganjem, ki izhaja iz 
skladov, in s tem povezano odgovornostjo.

Komisija je na podlagi predhodnih samoiniciativnih poročil Evropskega parlamenta in zaradi 
čedalje večjega javnega pritiska 30. aprila 2009 predložila predlog direktive o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov, ki določa pravni okvir za vse sklade, ki jih ne ureja 
Direktiva KNPVP. Pravni okvir bi kot vseevropska rešitev nadomestil številne nacionalne 
ureditve in tako omogočil boljše delovanje. Pristop in prva prizadevanja Komisije so vredna 
pohvale, vendar je treba glavne točke še izpopolniti.

Mnenje poročevalke Odbora za pravne zadeve:

Poročevalka Odbora za pravne zadeve želi opozoriti na nekaj glavnih pomanjkljivosti 
predloga Komisije:

(a) Predlog obravnava upravitelje skladov in ne skladov samih. Ureditev okvira za upravitelje 
alternativnih investicijskih skladov sicer vzbuja občutek varnosti, vendar dopušča 
nezanemarljive zakonske vrzeli. Poleg tega lahko upravitelji, ki ne prihajajo iz EU, brez 
registracije ali nadzora uvajajo tuje sklade znotraj EU.

(b) Predhodno razlikovanje med sistemsko pomembnimi podjetji z uvedbo pragov in tistimi, 
ki ne pomenijo sistemskega tveganja, ni mogoče. Kot je pokazala sedanja kriza, postane 
jasno, ali je podjetje sistemsko pomembno, ko je neuspešno. Poleg tega mejne vrednosti 
povzročijo vrzel, saj se jim je mogoče z lahkoto izogniti s pomočjo povsem formalne 
razdelitve sklada na manjše enote.

(c) Poročevalka pozdravlja pravila o preglednosti in nadzoru, vendar meni, da jih je treba še 
izboljšati. Pomembno je, da se razkrijejo plačne politike UAIS in njihov interes za uspešnost 
podjetja, ki temelji na trajnosti. Nujna je tudi vzpostavitev zanesljivih in preglednih 
ocenjevalnih postopkov za vso EU. V primerih čezmejnega delovanja UAIS je ustrezno, da se 
pristojnost za nadzor prenese na evropski organ.

(d) Zaradi uporabe finančnega vzvoda, zlasti pri skladih zasebnega kapitala, in velikokrat 
uporabljene prakse prenosa posojil, najetih za nakup podjetij, na kupljena podjetja, s čimer je 
bil velikokrat ogrožen njihov nadaljnji obstoj, bi na tem področju morale veljati strožje 
ureditve. Ob upoštevanju daljnosežnih posledic nakupa podjetja prek skladov zasebnega 
kapitala na tem področju ne sme biti izjem niti za mala in srednja podjetja.

Pripravljavki mnenja se zdi pomembno opozoriti na to, da je treba ustvariti boljše spodbude 
za pozitivno dolgoročno usmerjenost podjetij, predvsem s krepitvijo pravic do obveščenosti in 
soodločanja v podjetjih in s tem povezanimi prilagoditvami prava finančnih trgov in družb.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da brez glasovanja sprejme predloge spremembe, ki sodijo v izključno pristojnost 
pridruženega odbora po postopku s pridruženimi odbori (člen 50):

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Ta 
direktiva ne sme veljati za upravitelje 
pokojninskih skladov ali nezdruženih 
naložb, kot so dotacije, državni naložbeni 
skladi ali lastna sredstva kreditnih institucij 
oziroma zavarovalnic in pozavarovalnic. 
Ta direktiva ne sme veljati za aktivno 
upravljane naložbe v obliki vrednostnih 
papirjev, kot so certifikati, upravljane 
terminske pogodbe ali na indekse vezane 
obveznice. Vendar pa mora zajemati 
upravitelje vseh kolektivnih naložbenih 
podjemov, za katere ni potrebno, da imajo 
dovoljenje v skladu z KNPVP. 
Investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
po Direktivi 2004/39/ES o trgih finančnih 
instrumentov, ne potrebujejo dovoljenja po 
tej direktivi za zagotavljanje investicijskih 
storitev v zvezi z AIS. Investicijska 
podjetja pa lahko zagotavljajo investicijske 
storitve v zvezi z AIS samo, če in v tistem 
obsegu, v katerem je enote ali delnice AIS
mogoče tržiti v skladu s to direktivo.

(5) Področje uporabe te direktive je treba 
omejiti na upravljanje kolektivnih 
investicijskih podjetij, ki zberejo kapital 
več vlagateljev z namenom vlaganja teh 
sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno 
politiko na podlagi načela razpršitve 
tveganj v korist teh vlagateljev. Vendar pa 
mora zajemati upravitelje vseh kolektivnih 
naložbenih podjemov, za katere ni 
potrebno, da imajo dovoljenje v skladu z 
KNPVP. Ta direktiva ne sme veljati za 
upravitelje pokojninskih skladov ali 
nezdruženih naložb, kot so dotacije, 
državni naložbeni skladi ali lastna sredstva 
kreditnih institucij oziroma zavarovalnic in 
pozavarovalnic. Ta direktiva ne sme veljati 
za aktivno upravljane naložbe v obliki 
vrednostnih papirjev, kot so certifikati, 
upravljane terminske pogodbe ali na 
indekse vezane obveznice. Za namene te 
direktive se kot kolektivni naložbeni 
podjem ne bi smelo obravnavati niti 
podjetje, ki v glavnem deluje kot lastniški 
subjekt skupine podružničnih podjetij in 
ima v lasti strateške deleže v podjetjih z 
namenom dolgoročnega lastništva, ne pa 
doseganja donosov z odsvojitvami v 
določenem času. Investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje po Direktivi 2004/39/ES 
o trgih finančnih instrumentov, ne 
potrebujejo dovoljenja po tej direktivi za 
zagotavljanje investicijskih storitev v zvezi 
z AIS. Investicijska podjetja pa lahko 
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zagotavljajo investicijske storitve v zvezi z 
AIS samo, če in v tistem obsegu, v katerem 
je enote ali delnice AIS mogoče tržiti v 
skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je sklicevanje na kolektivne naložbene podjeme v trditvi, da za upravitelje 
vseh kolektivnih naložbenih podjemov, ki niso KNPVP, velja področje uporabe te direktive, 
sklicevanje na kolektivne naložbene podjeme, ki zberejo kapital več vlagateljev z namenom 
vlaganja teh sredstev v skladu z opredeljeno naložbeno politiko na podlagi načela razpršitve 
v korist teh vlagateljev, ne pa širša skupina kolektivnega naložbenega podjema. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da se prepreči morebitna odprodaja 
po delih, mora biti čista vrednost 
premoženja ciljnega podjetja, ki ga 
nadzira AIS, v skladu z določbami režima 
o kapitalski ustreznosti v okviru druge 
direktive o pravu družb1.
________________________________
1 Druga Direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 
13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov 
za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, 
ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih 
družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 
Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter 
ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, 
zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim 
učinkom v vsej Skupnosti (UL L 26, 31.01.77, str. 
1.).

Obrazložitev

Določbe v točki (a) člena 15(1) Druge Direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov ter določbe člena 1(4)(b) in člena 1(5) Direktive 2006/68/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006, ki spreminja Direktivo Sveta 
77/91/EGS, kot se uporablja za delniške družbe, bi lahko pomagale preprečiti odprodajo 
delov podjetja v smislu dezinvestiranja izključno za odplačilo dolga za nakup, obenem pa bi 
dovolile večjo možnost odstopanja za upravičene strateške rekonstrukcije. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem.

(12) Treba je zagotoviti, da UAIS delujejo 
v skladu s strogimi nadzori upravljanja. 
UAIS morajo biti upravljani in organizirani 
tako, da se zmanjša navzkrižje interesov. 
Nedavni razvojni dogodki kažejo na to, da 
je treba funkcije varne hrambe premoženja 
nujno ločiti od funkcij upravljanja, ločiti pa 
je treba tudi sredstva vlagatelja od sredstev 
upravitelja. V ta namen mora UAIS 
imenovati depozitarja in mu zaupati 
knjiženje denarja vlagatelja na ločenem 
računu, varno hrambo finančnih 
instrumentov in preverjanje, ali je AIS ali 
UAIS v imenu AIS pridobil lastništvo nad 
vsem drugim premoženjem. Da se olajša 
hitro in učinkovito povrnitev sredstev 
vlagateljev, je depozitar odgovoren UAIS, 
AIS in vlagateljem AIS kot skupnosti, 
razen v primerih, ko take izgube nastanejo 
zaradi višje sile. V tem primeru„ višja 
sila“ pomeni nepredvidljive zunanje 
dogodke, ki povzročijo izgube zunaj 
nadzora depozitarja in katerih posledicam 
se ni mogoče izogniti kljub skladnosti z 
zahtevami po potrebni skrbnosti iz te 
direktive.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Na odgovornost depozitarja ne 
vpliva prenos te odgovornosti na 
pooblaščeno tretjo osebo. Če pa 
zakonodaja tretje države ali rezultat 
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nepredvidljivega zunanjega dogodka 
depozitarju to preprečujejo, mora imeti ta 
možnost, da se razreši odgovornosti. Tako 
razrešitev odgovornosti mora odobriti 
organ pristojne države članice in tako 
prenesene odgovornosti ni mogoče 
prenesti naprej.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS.

(13) Zanesljiva in objektivna cenitev 
premoženja je nujna za zaščito interesov 
vlagateljev. Različni UAIS uporabljajo 
različne metodologije in sisteme za 
vrednotenje premoženja, odvisno od 
premoženja in trgov, v katere večinoma 
vlagajo. Primerno je, da se prizna te 
razlike, vendar kljub temu zahteva 
vrednotenje premoženja s strani subjekta, 
ki ni odvisen od UAIS. Merila za 
vrednotenje morajo biti določena v skladu 
s smernicami Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge, ustanovljenega 
z Uredbo (ES) 2009/.../ES1* (ESMA).
*UL…
+ UL Prosimo, vstavite številko, datum in 
podrobnosti objave v UL.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo določene tehnike, ki 

(15) Glede na to, da lahko UAIS, ki v 
svojih naložbenih strategijah uporabljajo 
visoke ravni finančnega vzvoda, v 
določenih okoliščinah prispevajo k 
nastanku sistemskega tveganja ali 
neurejenih trgov, je treba UAIS, ki 
uporabljajo finančni vzvod, naložiti 
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povzročijo posebna tveganja, naložiti 
posebne zahteve. Informacije, potrebne za 
odkrivanje, spremljanje in odzivanje na ta 
tveganja, v Skupnosti še niso bile zbrane in 
izmenjane med državami članicami, da bi 
bilo mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, 
morajo za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah stalno uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne 
zahteve. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti in jih izmenjati z drugimi organi v 
Skupnosti, da se pospeši skupna analiza 
vpliva finančnega vzvoda teh UAIS na 
finančni sistem v Skupnosti in tudi skupni 
odziv na to.

posebne zahteve po poročanju. 
Informacije, potrebne za odkrivanje, 
spremljanje in odzivanje na ta tveganja, v 
Skupnosti še niso bile zbrane in izmenjane 
med državami članicami, da bi bilo 
mogoče opredeliti potencialne vire 
tveganja za stabilnost finančnih trgov v 
Skupnosti. Da bi popravili to stanje, 
morajo za UAIS, ki v svojih naložbenih 
strategijah uporabljajo visoke ravni 
finančnega vzvoda, veljati posebne zahteve 
po poročanju. Ti UAIS morajo razkriti 
informacije v zvezi z uporabo in viri 
finančnega vzvoda. Te informacije je treba 
združiti v osrednjem registru pod okriljem 
Evropskega odbora za sistemska tveganja, 
ustanovljenega z Uredbo (ES) št. .../2009 
in jih izmenjati z drugimi organi v Uniji, z 
ESMA in po potrebi s pristojnimi organi v 
tretjih državah, da se pospeši skupna 
analiza vpliva finančnega vzvoda teh AIS
na finančni sistem v Uniji in tudi skupni 
odziv na to. V direktivah 2006/48/ES in 
2006/49/ES se ustanovi tudi centralni 
register pod okriljem Evropskega odbora 
za sistemska tveganja za banke, ki 
opravljajo storitve glavnega borznega 
posrednika za AIS.

Obrazložitev

Da bi lahko zajeli morebitno sistemsko tveganje, morajo biti informacije, zbrane na 
nacionalni ravni, združene v osrednjem registru pod okriljem Evropskega odbora za 
sistemska tveganja. Poleg tega je treba v direktivi o kapitalskih zahtevah ustanoviti register 
za storitve glavnega borznega posrednika. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, so 
lahko škodljive za stabilnost in učinkovito 

(16) Dejavnosti UAIS, ki temeljijo na 
uporabi visoke ravni finančnega vzvoda, so 
lahko škodljive za stabilnost in učinkovito 
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delovanje finančnih trgov. Zato se šteje, da 
je treba Komisiji omogočiti, da omeji
raven finančnega vzvoda, ki ga lahko 
UAIS uporablja, zlasti kadar UAIS 
sistematično uporablja visoke ravni 
finančnega vzvoda. Pri določanju najvišje 
ravni finančnega vzvoda je treba 
upoštevati vidike v zvezi z virom 
finančnega vzvoda in strategijami, ki jih 
uporablja UAIS. Upoštevati je treba v 
bistvu tudi dinamično naravo upravljanja, 
ki jo večina UAIS izvaja z uporabo visoke 
ravni finančnega vzvoda. Tako je lahko 
meja finančnega vzvoda prag, ki se nikoli 
ne sme prekršiti, ali meja povprečnega 
finančnega vzvoda, ki se uporablja v 
določenem obdobju (tj. mesecu ali 
trimesečju).

delovanje finančnih trgov. Koncept 
finančnega vzvoda je težko opredeliti.
Vendar morajo imeti pristojni organi 
matične države članice UAIS možnost, da 
omejijo raven finančnega vzvoda, ki ga 
lahko UAIS uporablja v času izjemnih 
pretresov na trgu. Države članice morajo 
o vsakem takem ukrepu obvestiti ESMA 
in Komisijo.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Treba je zagotoviti, da za vse 
udeležence na trgu, ki se ukvarjajo s 
prodajo „na kratko“, veljajo enake 
zahteve. Komisija bi morala zato 
predlagati horizontalni ukrep, s katerim 
se zagotovi enake konkurenčne pogoje za 
UAIS in druge uporabnike prodaje „na 
kratko“.

Obrazložitev

Prodajo „na kratko“ je treba obravnavati na horizontalni ravni, da bi zagotovili enake 
konkurenčne pogoje za vse in se izognili regulatorni arbitraži. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Zagotoviti je treba, da za podjetja s 
portfelji ne bodo veljale strožje zahteve kot 
za katerega koli drugega izdajatelja ali 
podjetje, ki ne kotira na borzi, in je 
prejemnik zasebnih naložb, ki niso 
naložbe UAIS. Čeprav je potrebna 
preglednost prava družb, bi vsaka 
diskriminacija, kot je nalaganje 
obveznosti razkritja določenih strateških 
in razvojnih načrtov za podjetja s portfelji, 
na podlagi njihovega lastništva, vplivala 
na pošteno konkurenco in ogrozila 
financiranje inovacij v Uniji. Ogroziti bi 
utegnila tudi pravice drugih delničarjev. 
Zato bi morala Komisija najkasneje do 
…* pregledati ustrezno zakonodajo na 
področju prava družb in ustrezne direktive 
o finančnem sektorju ter vnesti potrebne 
spremembe v obliki zakonodajnih 
predlogov, vključno z morebitnimi 
ustreznimi predlogi sprememb, ki so 
potrebne v pričujoči direktivi. Poročilo 
Komisije in z njim povezani predlogi bi 
morali zagotavljati enake konkurenčne 
pogoje med podjetji s portfelji in drugimi 
podjetji. V svojem poročilu in predlogih bi 
morala Komisija upoštevati varstvo pravic 
delničarjev, pa tudi potrebo po enakih 
mednarodnih konkurenčnih pogojih in 
evropsko konkurenčnost glede 
financiranja inovacij in razvoja 
tehnologij.
* UL vstavi datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ukrepe, potrebne za izvajanje te črtano
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direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil.

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zlasti mora biti Komisija pristojna za 
sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje 
te direktive. V zvezi s tem mora imeti 
Komisija možnost, da sprejme ukrepe, ki 
določajo postopke, v skladu s katerimi 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih premoženje ne presega praga iz te 
direktive, izvajajo svojo pravico, da se jih 
obravnava kot UAIS v skladu s to 
direktivo. Ti ukrepi so namenjeni tudi 
opredelitvi meril, ki jih pristojni organi 
uporabljajo za oceno, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti v zvezi z vodenjem poslov, v 
zvezi v vrsto navzkrižij interesov, ki jih 
morajo UAIS opredeliti, pa tudi v zvezi z 
razumnimi ukrepi, ki jih morajo UAIS 
sprejeti, kar se tiče notranjih in 
organizacijskih postopkov za opredelitev, 
preprečevanje, obvladovanje in razkritje 
navzkrižij interesov. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 

(27) Komisija mora biti pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da bi določila postopke, v 
skladu s katerimi lahko UAIS, ki upravljajo 
portfelje AIS, katerih premoženje ne 
presega praga iz te direktive, izvajajo svojo 
pravico, da se jih obravnava kot UAIS v 
skladu s to direktivo. Ti delegirani akti 
lahko tudi opredeljujejo merila, ki jih 
pristojni organi uporabljajo za oceno, ali 
UAIS izpolnjujejo obveznosti v zvezi z 
vodenjem poslov, v zvezi v vrsto navzkrižij 
interesov, ki jih morajo UAIS opredeliti, pa 
tudi v zvezi z razumnimi ukrepi, ki jih 
morajo UAIS sprejeti, kar se tiče notranjih 
in organizacijskih postopkov za 
opredelitev, preprečevanje, obvladovanje 
in razkritje navzkrižij interesov. Lahko 
podrobno opredeljujejo zahteve za 
obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporabijo kot funkcijo tveganj, ki jih UAIS 
povzroči za AIS, ki ga upravlja, kot tudi 
vse ureditve, ki so potrebne za to, da UAIS 
obvladuje določena tveganja, povezana s 
transakcijami prodaje „na kratko“, 
vključno z vsemi zadevnimi omejitvami, ki 
so morda potrebne za zaščito AIS pred 
pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 



PE438.149v02-00 12/62 AD\815631SL.doc

SL

pretiranimi izpostavljenostmi tveganju. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi zahtev 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalno likvidnost AIS. 
Namenjeni so opredelitvi zahtev, ki jih 
morajo izpolnjevati originatorji 
instrumentov vrednostnih papirjev, da ima 
UAIS dovoljenja za vlaganje v takšne 
instrumente, izdane po 1. januarju 2011. 
Zlasti so namenjeni opredelitvi 
instrumentov, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Namenjeni so tudi 
podrobni opredelitvi meril, v skladu s 
katerimi je cenilca mogoče obravnavati kor 
neodvisnega v smislu te direktive. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
pogojev, pod katerimi se odobri prenos 
funkcij UAIS, in pogojev, pod katerimi 
upravitelja ni več mogoče obravnavati kot 
upravitelja AIS v primeru pretiranega 
prenosa. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi vsebine in oblike letnega 
poročila, ki ga morajo UAIS dati na voljo 
za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter podrobni 
opredelitvi obveznosti razkritja informacij 
s strani UAIS vlagateljem in obveznosti 
poročanja UAIS pristojnim organom kot 
tudi njihovo pogostnost. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi zahtev za razkritje, ki 
se naložijo UAIS v zvezi s finančnim 
vzvodom, in pogostosti poročanja 
pristojnim organom ter razkritja informacij 
vlagateljem. Namenjeni so določitvi 
najvišje ravni finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Namenjeni so določitvi podrobne vsebine
in načina, kako morajo UAIS, ki pridobijo 
kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. 
Namenjeni so opredelitvi vrst omejitev ali 
pogojev, ki se lahko naložijo glede trženja 

Lahko so podrobno opredeljujejo zahteve 
za upravljanje likvidnosti te direktive in 
zlasti zahtev za minimalnho likvidnost 
AIS, lahko podrobno opredeljujejo 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
originatorji instrumentov vrednostnih 
papirjev, da ima UAIS dovoljenja za 
vlaganje v takšne instrumente, izdane po 
1. januarju 2011. Lahko opredeljujejo 
instrumente, ki jih morajo izpolnjevati 
UAIS pri vlaganju v takšne instrumente 
vrednostnih papirjev. Lahko podrobno 
opredeljujejo merila, v skladu s katerimi je 
cenilca mogoče obravnavati kor 
neodvisnega v smislu te direktive. Lahko 
podrobno opredeljujejo pogoje, pod 
katerimi se odobri prenos funkcij UAIS, in 
pogojev, pod katerimi upravitelja ni več 
mogoče obravnavati kot upravitelja AIS v 
primeru pretiranega prenosa. Lahko 
podrobno opredeljujejo vsebino in obliko
letnega poročila, ki ga morajo UAIS dati 
na voljo za vsak AIS, ki ga upravljajo, ter 
podrobni opredelitvi obveznosti razkritja 
informacij s strani UAIS vlagateljem in 
obveznosti poročanja UAIS pristojnim 
organom kot tudi njihovo pogostnost. 
Lahko podrobneje opredeljujejo zahteve
za razkritje, ki se naložijo UAIS v zvezi s 
finančnim vzvodom, in pogostosti 
poročanja pristojnim organom ter razkritja 
informacij vlagateljem. Lahko določajo 
najvišjo raven finančnega vzvoda, ki jo 
lahko UAIS uporabi pri upravljanju AIS. 
Lahko določajo podrobno vsebino in 
način, kako morajo UAIS, ki pridobijo 
kontrolni vpliv pri izdajatelju in v 
podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, izpolniti 
obveznosti razkrivanja informacij do 
izdajateljev, podjetij, ki ne kotirajo na 
borzi, do zadevnih delničarjev in 
predstavnikov delavcev, vključno z 
informacijami, ki jih je treba vključiti v 
letna poročila AIS, ki jih upravljajo. Lahko 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko naložijo glede trženja AIS 
poklicnemu vlagatelju v matični državi 
članici UAIS. Lahko podrobno 
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AIS poklicnemu vlagatelju v matični 
državi članici UAIS. Namenjeni so 
podrobni opredelitvi splošnih meril za 
oceno enakovrednosti standardov 
vrednotenja v tretjih državah, kjer ima 
cenilec sedež v tretji državi, 
enakovrednosti zakonodaje tretjih držav v 
zvezi z depozitarji in, za namen dovoljenja 
UAIS s sedežem v tretji državi, 
enakovrednosti bonitetne ureditve in 
stalnega nadzora. Namenjeni so podrobni 
opredelitvi splošnih meril za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so opredelitvi načinov, vsebine 
in pogostnosti izmenjave informacij v 
zvezi z UAIS med pristojnimi organi 
matične države članice UAIS in drugimi 
pristojnimi organi, kadar UAIS posamezno 
ali skupaj z drugimi UAIS lahko vpliva na 
stabilnost sistemsko pomembnih finančnih 
institucij in pravilno delovanje trgov. 
Namenjeni so opredelitvi postopkov za 
preverjanja na kraju samem in preiskave.

opredeljujejo splošna merila za oceno 
enakovrednosti standardov vrednotenja v 
tretjih državah, kjer ima cenilec sedež v 
tretji državi, enakovrednosti zakonodaje 
tretjih držav v zvezi z depozitarji in, za 
namen dovoljenja UAIS s sedežem v tretji 
državi, enakovrednosti bonitetne ureditve 
in stalnega nadzora. Lahko podrobno 
opredeljujejo splošna merila za oceno, ali 
tretje države UAIS iz Skupnosti 
zagotavljajo učinkovit dostop na trg, 
primerljiv z dostopom, ki ga Skupnost 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. Lahko 
podrobno opredeljujejo načine, vsebino in 
pogostnost izmenjave informacij v zvezi z 
UAIS med pristojnimi organi matične 
države članice UAIS in drugimi pristojnimi 
organi, kadar UAIS posamezno ali skupaj z 
drugimi UAIS lahko vpliva na stabilnost 
sistemsko pomembnih finančnih institucij 
in pravilno delovanje trgov. Opredeljujejo 
postopke za preverjanja na kraju samem in 
preiskave. Navajajo, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Uniji, pri 
čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Lahko navajajo, da je zakonodaja o 
depozitarjih v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Lahko navajajo, 
da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. Lahko 
navajajo, ali določena tretja država UAIS 
iz Skupnosti zagotavlja učinkovit dostop 
na trg, primerljiv z dostopom, ki ga Unija 
zagotavlja UAIS iz tretjih držav. Lahko 
podrobno opredeljujejo standardne 
modele za priglasitev in potrditev ter 
postopke za izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Delegirani akti te vrste morajo 
ustrezno upoštevati investicijske strategije, 
postopke obvladovanja tveganj in določbe 
za preprečevanje tveganj. Prav tako 
upoštevajo razlike med uporabljenimi 
investicijskimi strategijami in vrstami 
premoženja, ki je vključeno v transakcije 
na finančnih trgih.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ker so ti ukrepi splošnega obsega in 
so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive, med drugim z njenim 
dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi 
določbami, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Ukrepi, ki 
ne spadajo v zgornjo kategorijo, morajo 
biti predmet regulativnega postopka iz 
člena 5 navedenega sklepa. Ti ukrepi so 
namenjeni ugotavljanju, ali so standardi 
vrednotenja sklada v določeni tretji državi 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
pri čemer ima cenilec sedež v tretji državi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o depozitarjih v določeni tretji 
državi enakovredna tej direktivi. 
Namenjeni so ugotavljanju, ali je 
zakonodaja o bonitetni ureditvi in stalnem 
nadzoru UAIS v določeni tretji državi 
enakovredna tej direktivi. Namenjeni so 
ugotavljanju, ali določena tretja država 
UAIS iz Skupnosti zagotavlja učinkovit 
dostop na trg, primerljiv z dostopom, ki ga 
Skupnost zagotavlja UAIS iz tretjih držav. 
Namenjeni so podrobni opredelitvi 
modelov za priglasitev in potrditev ter 

črtano
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podrobni opredelitvi postopka za 
izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi.

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije. 

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če zakonodaja, v skladu s katero je AIS 
organiziran, zahteva ustanovitev 
upravnega odbora ali kakšnega drugega 
vodstvenega organa, in kjer je ta vodstveni 
organ odgovoren za uspešnost vodstvenih 
funkcij v zvezi z AIS, se AIS v skladu s to 
direktivo obravnava kot UAIS.

Obrazložitev

Direktivo je treba spremeniti, da se zagotovi, da se alternativni investicijski skladi, ki imajo 
vodstven organ, na primer upravni odbor s splošno vodstveno odgovornostjo, obravnavajo 
kot UAIS, za katere veljajo zahteve iz te direktive. 

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) KNPVP ali njihove družbe za 
upravljanje ali investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 
2009/…/ES [Direktiva KNPVP];

(c) KNPVP ali njihove družbe za 
upravljanje ali investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 
2009/.../ES [Direktiva KNPVP], če te 
družbe za upravljanje ali investicijska 
podjetja ne upravljajo AIS;
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) nacionalne centralne banke;

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) industrijske holdinške družbe, s 
katerih deleži se trguje na reguliranem 
trgu EU, če imajo deleže v svojih 
podružnicah ali pridruženih podjetjih z 
namenom izvajanja industrijske poslovne 
strategije;

Obrazložitev

Industrijske holdinške družbe so dolgoročni lastniki in ne načrtujejo izstopa, svoje holdinge 
pa obravnavajo z industrijskega vidika – bodisi kot holdinške družbe industrijskih 
konglomeratov ali kot industrijske investicijske družbe. Taka podjetja pomenijo omejeno 
sistemsko tveganje, in zanje v primeru, da kotirajo na borzi, veljajo pravo družb EU, 
nacionalni predpisi in predpisi za kotiranje na borzi, ki vlagateljem zagotavljajo učinkovito 
varstvo. Industrijske holdinške družbe, katerih naložbe so bolj usmerjene v industrijo kot v 
trgovino, bi zato morale biti izvzete iz področja uporabe te direktive. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) nacionalne, regionalne in lokalne 
oblasti in organe ali institucije, ki 
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upravljajo sklade, s katerimi se podpirajo 
pokojninski sistemi in sistemi socialne 
varnosti;

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) UAIS v povezavi s katerim koli AIS 
zaprtega tipa, s katerega vrednostnimi 
papirji je dovoljeno trgovanje ali je treba 
zanje vložiti prošnjo za sprejem v 
trgovanje na reguliranem trgu, ki ima 
sedež ali deluje v Uniji.

Obrazložitev

Predlog spremembe člena 2 bi preprečil nesorazmeren pristop v zahtevah te direktive do AIS 
zaprtega tipa, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu EU. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe z 
namenom določitve postopkov, po katerih 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih upravljano premoženje ne presega 
praga iz odstavka 2(a), uresničujejo svojo 
pravico iz odstavka 3.

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki določajo postopke, po katerih 
lahko UAIS, ki upravljajo portfelje AIS, 
katerih upravljano premoženje ne presega 
praga iz odstavka 2(a), uresničujejo svojo 
pravico iz odstavka 3.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „alternativni investicijski sklad“ ali AIS 
pomeni vsak kolektivni naložbeni podjem, 
vključno z njegovimi naložbenimi razdelki, 
katerega cilj so kolektivne naložbe in ki ne 
potrebuje dovoljenja v skladu s členom 5 
Direktive 2009/…/ES [Direktive KNPVP];

(a) „alternativni investicijski sklad“ ali 
„AIS“ pomeni vsak kolektivni naložbeni 
podjem, ki zbere kapital več vlagateljev z 
namenom njegovega vlaganja v skladu z 
opredeljeno naložbeno politiko na podlagi 
načela razpršitve tveganj v korist teh 
vlagateljev, vključno z naložbenimi 
razdelki vsakega takega podjema, in ki ne 
potrebuje dovoljenja v skladu s členom 5 
Direktive 2009/…/ES [Direktive KNPVP];

Obrazložitev

Opredelitev „alternativnega investicijskega sklada“ je bistvenega pomena v povezavi s 
področjem uporabe direktive ter bi morala jasno in natančno določati kolektivne naložbene 
podjeme, katere naj bi obravnavala. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „upravitelj alternativnih investicijskih 
skladov“ ali UAIS pomeni vsako pravno 
ali fizično osebo, ki redno deluje na 
področju upravljanja enega ali več AIS;

(b) „upravitelj alternativnih investicijskih 
skladov“ ali UAIS pomeni vsako pravno 
ali fizično osebo, ki upravlja enega ali več 
AIS ali en sam AIS, ki se upravlja 
avtonomno;

Obrazložitev

Nekaterih AIS ne upravlja UAIS, temveč se upravljajo avtonomno.

Predlog spremembe 23



AD\815631SL.doc 19/62 PE438.149v02-00

SL

Predlog direktive
Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „trženje“ pomeni vsako splošno 
ponudbo ali namestitev enot ali deležev v 
AIS vlagateljem s sedežem v Skupnosti ali 
z njimi, ne glede na to, na čigavo pobudo 
pride do ponudbe ali namestitve;

(e) „trženje“ pomeni vsako splošno 
ponudbo ali namestitev enot ali deležev v 
AIS na pobudo UAIS, ki upravlja s 
takšnim AIS, vlagateljem s sedežem v 
Uniji ali z njimi;

Obrazložitev

Predlog spremembe spreminja omejitve trženja iz člena 4, in sicer s takšno opredelitvijo 
„trženja“ za potrebe direktive, da to zadeva samo ponudbo AIS na pobudo njegovega 
upravljavca. 

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 3 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) „AIS zaprtega tipa“ je AIS, za 
katerega deleže ali enote imetniki nimajo 
pravice do ponovnega nakupa ali odkupa, 
neposrednega ali posrednega, iz 
premoženja AIS; 

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 3 – točka o b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ob) „kolektivni naložbeni podjem 
zaprtega tipa“ pomeni kolektivni 
naložbeni podjem, katerega delež in enote 
se na zahtevo imetnikov ne morejo 
ponovno kupiti ali odkupiti, neposredno 
ali posredno, iz premoženja tega podjema;
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Obrazložitev

Treba je opredeliti kolektivne naložbene podjeme zaprtega tipa, da jih bo mogoče razlikovati 
od kolektivnih naložbenih podjemov, ki naj bi jih zajemala ta direktiva. 

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 3 – točka o c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oc) „ciljno podjetje“ je izdajatelj ali 
podjetje, ki ne kotira na borzi, ki ga 
prevzame vlagatelj, ki pridobi kontrolni 
vpliv.

Obrazložitev

Pri obravnavi vprašanja „odprodaje po delih“ je treba opredeliti pomen izraza „ciljno 
podjetje“. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
tržijo deležev ali enot AIS brez ustreznega 
dovoljenja.

1. Države članice zagotovijo, da UAIS, ki 
jih zajema ta direktiva, ne nudijo 
upravljavskih storitev za AIS oziroma ne 
tržijo deležev ali enot AIS brez ustreznega 
dovoljenja.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s to 
direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice ne smejo nuditi 
upravljavskih storitev za AIS ali tržiti enot 
ali deležev AIS v Skupnosti.

Subjekti, ki nimajo dovoljenja v skladu s to 
direktivo in ki jih, v primeru UAIS, ta 
direktiva ne zajema, v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice ne smejo nuditi 
upravljavskih storitev za AIS v Uniji.

Izvajanje te direktive osebam ne 
preprečuje prodaje enot ali deležev, ki jih 
imajo v AIS, ali drugačnega razpolaganja 
z njimi na kapitalskih trgih oziroma jih 



AD\815631SL.doc 21/62 PE438.149v02-00

SL

pri tem ne omejuje, oseba, ki ima enote ali 
delež v AIS, pa lahko sama ali prek 
posrednika, tudi UAIS, ki ima dovoljenje 
v skladu s to direktivo, trži takšne enote ali 
deleže vlagateljem v državi članici v 
skladu z nacionalno zakonodajo te države 
članice, če za takšno trženje ne da pobude 
UAIS, ki upravlja s tem AIS.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS so lahko pooblaščeni za 
zagotavljanje upravljavskih storitev za vse 
ali določene vrste AIS.

2. UAIS so lahko pooblaščeni za 
zagotavljanje upravljavskih storitev za vse 
ali določene vrste AIS. Z AIS lahko 
upravlja samo en UAIS.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi izogniti težavam pri iskanju odgovornega UAIS ali domnevam 
o skupni pravni odgovornosti.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS mora imeti glavno upravo v državi 
članici, v kateri ima registrirani sedež.

UAIS mora imeti glavno upravo v državi 
članici, v kateri ima registrirani sedež. 
Kadar UAIS upravlja enega ali več AIS, 
mora imeti dovoljenje za vsak AIS 
posebej. 
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija dobi pristojnost, da v skladu 
s členom 49 te direktive sprejme 
delegirane akte, ki podrobno opredeljujejo 
merilo za izdajo dovoljenja v zvezi z, med 
drugim, vsemi odgovornimi za upravljanje 
UAIS.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
matične države članice obvesti o vseh 
spremembah v zvezi z informacijami, 
predloženimi v prvotnem zahtevku, ki bi 
lahko pomembno vplivale na pogoje, pod 
katerimi je bilo dovoljenje izdano, zlasti o 
spremembah naložbene strategije in 
politike katerega koli AIS, ki ga upravlja, 
ali o pravilih upravljanja AIS ali o 
ustanovni listini ter identiteti vsakega 
drugega AIS, ki ga namerava UAIS 
upravljati.

UAIS pred izvajanjem pristojne organe 
matične države članice obvesti o vseh 
bistvenih spremembah pogojev, pod 
katerimi je bilo izdano prvo dovoljenje ali 
registracija, zlasti o spremembah v 
programu dejavnosti UAIS ali naložbene 
strategije in politike katerega koli AIS, ki 
ga upravlja.

UAIS obvesti pristojne organe o vsaki 
spremembi glede oseb, ki dejansko vodijo 
posle UAIS.

Pristojni organi v mesecu dni po prejemu 
tega obvestila odobrijo te spremembe, 
naložijo omejitve ali pa te spremembe 
zavrnejo.

Pristojni organi v mesecu dni po prejemu 
tega obvestila odobrijo te spremembe, 
naložijo omejitve ali pa te spremembe 
zavrnejo. Pristojni organi, če je to 
ustrezno utemeljeno, zavrnejo spremembe 
glede naložbene strategije in politike AIS 
ali spremembe, povezane s pravili 
upravljanja ali ustanovno listino, če so 
vlagatelji o teh dosegli dogovor.
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Noben vlagatelj ne sme biti deležen 
prednostne obravnave, razen če je to 
navedeno v pravilih upravljanja AIS ali 
ustanovni listini.

Noben vlagatelj ne sme biti deležen 
bistvene prednostne obravnave pred 
drugimi vlagatelji iz istega AIS, razen če 
je značaj te prednostne obravnave 
naveden v pravilih upravljanja AIS ali 
ustanovni listini.

Obrazložitev

Zahteve iz direktive glede razkritja identitete vlagateljev ne smejo veljati v primeru 
nestandardnih pogojev. To bi namreč lahko privedlo do kršitev predpisov EU o varstvu 
podatkov. Imena se lahko razkrijejo le pristojnim organom, in sicer strogo zaupno, ne pa tudi 
drugim vlagateljem in javnosti.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe z 
opredelitvijo meril za pristojne organe pri 
ocenjevanju, ali UAIS izpolnjujejo 
obveznosti iz odstavka 1.

2. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo merila za pristojne 
organe pri ocenjevanju, ali UAIS 
izpolnjujejo obveznosti iz odstavka 1. 

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

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)



PE438.149v02-00 24/62 AD\815631SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, opredeljeni v tem odstavku, 
ustrezajo naravi, obsegu in kompleksnosti 
AIS.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavki 1 a, 1 b in 1 c  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UAIS oblikuje in izvaja premišljeno 
politiko in prakso prejemkov, ki sta 
skladni z učinkovitim obvladovanjem 
tveganja in dolgoročnim ustvarjanjem 
vrednosti.
UAIS pristojne organe držav članic 
obvesti, kakšne so značilnostih njegove 
politike in prakse prejemkov.
Pristojni organi držav članic se lahko 
odzovejo in sprejmejo ustrezne korektivne 
ukrepe za izravnavo tveganja, ki lahko 
nastane, če UAIS ne izvaja premišljene 
politike in prakse prejemkov.

Obrazložitev

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
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good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example.  Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report. 

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe: 3. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte:

(a) ki podrobneje opredeljujejo vrste 
navzkrižja interesov, kot je navedeno v 
odstavku 1;

(a) ki podrobneje opredeljujejo vrste 
navzkrižja interesov, kot je navedeno v 
odstavku 1;

(b) ki opredeljujejo ustrezne ukrepe, ki naj 
jih UAIS sprejme v zvezi z notranjimi in 
organizacijskimi postopki, da se opredelijo, 
preprečijo, obvladujejo in razkrijejo 
navzkrižje interesov.

(b) ki opredeljujejo ustrezne ukrepe, ki naj 
jih UAIS sprejme v zvezi z notranjimi in 
organizacijskimi postopki, da se opredelijo, 
preprečijo, obvladujejo in razkrijejo 
navzkrižje interesov.

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

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene in predmet ločenih 
pregledov.

1. UAIS zagotovi, da so funkcije 
obvladovanja tveganja in upravljanja 
portfelja ločene, če je to potrebno in
sorazmerno glede na njegovo naravo, 
obseg in kompleksnost ter naravo, obseg 
in kompleksnost AIS, ki ga upravlja.
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Obrazložitev

Zahteva po ločeni funkciji obvladovanja tveganja bi morala biti sorazmerna s tveganji, ki jih 
predstavlja UAIS in sredstva, ki jih upravlja. 

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje:

5. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki podrobneje opredeljujo naslednje:

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
nadalje določajo:

3. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da  sprejme delegirane 
akte, ki nadalje določajo:
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(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 
odstavka 1 in

(a) zahteve upravljanja likvidnosti iz 
odstavka 1 in

(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.

(b) zlasti zahteve za minimalno likvidnost 
AIS, ki zamenjujejo enote ali deleže bolj 
pogosto kot na pol leta.

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

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavki 1 do 3 se ne uporabljajo za 
AIS zaprtega tipa.

Obrazložitev

Upravljanje likvidnosti v zvezi z morebitnimi zahtevami za odplačilo ni potrebno za sklade 
zaprtega tipa, saj vlagatelji ne smejo izvesti naložb s črpanjem iz premoženja sklada. 

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti ter za odpravo neskladnosti 
med interesi podjetij, ki so posojila 
preoblikovala v prenosne vrednostne 
papirje in druge finančne instrumente 
(originatorji) in UAIS, ki vlaga v te 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIF, 
sprejme izvedbene ukrepe, ki določajo 

Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da za zagotovitev 
medsektorske usklajenosti ter za odpravo 
neskladnosti med interesi podjetij, ki so 
posojila preoblikovala v prenosne 
vrednostne papirje in druge finančne 
instrumente (originatorji), in UAIS, ki 
vlaga v te vrednostne papirje ali druge 
finančne instrumente v imenu enega ali več 
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zahteve na naslednjih področjih: AIF, sprejme delegirane akte, ki določajo 
zahteve na naslednjih področjih:

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

(a) zahteve, ki jih mora izpolniti originator, 
da lahko UAIS vlaga v vrednostne papirje 
ali druge finančne instrumente te vrste, ki 
so izdani po 1. januarju 2011, v imenu 
enega ali več AIS, vključno z zahtevami, ki 
zagotavljajo, da originator obdrži neto 
delež, ki ni manjši od 5 %;

(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.

(b) kvalitativne zahteve, ki jih mora 
izpolniti UAIS, ki vlaga v navedene 
vrednostne papirje ali druge finančne 
instrumente v imenu enega ali več AIS.

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

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR.

Kjer vrednost portfeljev AIS, ki jih 
upravlja UAIS, presega 250 milijonov 
EUR, UAIS zagotovi dodaten znesek 
lastnih sredstev; ta dodatni znesek lastnih 
sredstev je enak 0,02 % zneska, za katerega 
vrednost portfeljev UAIS presega 250 
milijonov EUR. Zahtevani skupni znesek 
osnovnega kapitala in dodatnih sredstev 
pa ne presega 10.000.000 EUR;
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da za vsak AIS, ki ga 
upravlja, imenuje cenilca, ki ni odvisen od 
UAIS pri določitvi vrednosti premoženja, 
pridobljenega z AIS, ter vrednosti deležev 
in enot AIS.

1. UAIS zagotovi, da se za vsak AIS, ki ga 
upravlja, imenuje potrjen cenilec, ki ni 
funkcijsko odvisen od UAIS pri določitvi 
vrednosti premoženja, pridobljenega z AIS, 
ter vrednosti deležev in enot AIS.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če ni uporabljen zunanji cenilec, 
pristojni organ matične države članice 
lahko zahteva, da mora postopke 
vrednotenja in/ali vrednotenja UAIS 
preveriti zunanji cenilec ali po potrebi 
revizor.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo merila, v skladu 
s katerimi je mogoče cenilca obravnavati 
kot neodvisnega v smislu odstavka 1.

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki podrobneje opredeljujejo pogoje za 
potrditev cenilca in osnovne pogoje za 
ocenjevalna merila v smislu odstavka 1.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Depozitar Depozitar
1. UAIS zagotovi, da za vsak AIS, ki ga 
upravlja, imenuje depozitarja, ki, kjer je 
primerno, izpolnjuje naslednje naloge:

1. UAIS zagotovi, da za vsak AIS, ki ga 
upravlja, imenuje depozitarja, ki, kjer je 
primerno, izpolnjuje naslednje funkcije:

(a) prejema vsa plačila vlagateljev pri 
vpisovanju enot ali deležev AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in jih knjiži v imenu UAIS 
na ločenem računu;

(a) prejema vsa plačila vlagateljev pri 
vpisovanju enot ali deležev AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in jih knjiži v imenu UAIS 
na ločenem računu;

(b) varno hrani finančne instrumente, ki 
pripadajo AIS;

(b) varno hrani finančne instrumente, ki 
pripadajo AIS, in sicer:
(i) ima v skrbništvu vse finančne 
instrumente, ki se lahko hranijo, in uredi 
vse potrebno za zaščito lastninskih pravic 
AIS, zlasti v primeru nesolventnosti 
depozitarja, vključno s tem, da uredi vse 
potrebno za zagotovitev, da se vsi ti 
finančni instrumenti knjižijo v knjigah 
depozitarja na ločenih računih ali na 
skupnem ločenem računu za več AIS, da 
jih je mogoče v primeru propada 
depozitarja jasno prepoznati, kot ločene 
od premoženja depozitarja;
(ii) vodi evidenco za preverjanje lastništva 
finančnih instrumentov, ki se ne morejo 
hraniti na podlagi informacij, ki jih 
predloži UAIS, in zunanjih dokazov o 
opravljenih transakcijah;

(c) preverja, ali je AIS oziroma UAIS v 
imenu AIS pridobil lastništvo nad vsem 
drugim premoženjem, v katerega vlaga 
AIS.

(c) preverja, ali je AIS oziroma UAIS v 
imenu AIS pridobil lastništvo nad vsem 
drugim premoženjem, v katerega vlaga
AIS.

1a. Poleg funkcij iz odstavka 1 depozitar 
zagotovi, da:
(a) se prodaja, izdaja, ponovni odkup, 
izplačilo in umik deležev ali enot AIS 
izvedejo v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo in pravili AIS ali ustanovno 
listino;
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(b) se vrednost deležev ali enot AIS 
izračuna v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo in pravili AIS ali ustanovno 
listino;
(c) se izpolnitve obveznosti v transakcijah, 
ki vključujejo sredstva AIS, opravljajo v 
običajnem roku; ter
(d) se prihodek AIS uporabi v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo in pravili 
AIS.

2. UAIS ne deluje kot depozitar. 2. UAIS ne deluje kot depozitar.
Depozitar deluje neodvisno in izključno v 
interesu vlagateljev v AIS.

Depozitar deluje pošteno, pravično, 
profesionalno, neodvisno in v interesu 
vlagateljev v AIS.

3. Depozitar je kreditna institucija, ki ima 
registrirani sedež v Skupnosti in ima 
dovoljenje v skladu z 
Direktivo 2006/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij 
(preoblikovano);

3. Depozitar je lahko:

(a) kreditna institucija, ki ima registrirani 
sedež v Skupnosti in ima dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, ali
(b) investicijsko podjetje, ki ima 
dovoljenje v skladu z Direktivo 
2004/39/ES.
3a. Kadar ima AIS, s katerim upravlja 
UAIS, ki ima dovoljenje, s sedežem v tretji 
državi, ima depozitar registrirani sedež v 
Uniji, razen če:
(a) so pristojni organi matične države 
članice UAIS in organi tretje države, kjer 
ima AIS sedež, podpisali sporazume o 
sodelovanju in izmenjavi informacij;
(b) je pravo v tretji državi, v kateri ima 
AIS sedež, v skladu s standardi, ki so jih 
določile mednarodne organizacije;
(c) je v tretji državi, kjer ima AIS sedež, 
odločitev sprejeta v skladu s točko (e), v 
kateri se navede, da za depozitarje s 
sedežem v tej državi veljata učinkovita 
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bonitetna ureditev in nadzor, ki sta 
enakovredna določbam v zakonodaji 
Unije;
(d) je za tretjo državo, v kateri ima AIS 
sedež, v skladu s točko (e) sprejeta 
odločitev, v kateri se navede, da so 
standardi za preprečevanje pranja denarja 
in financiranja terorizma enakovredni 
standardom v zakonodaji Unije;
(e) je matična država članica UAIS s 
tretjo državo, kjer ima AIS sedež, 
podpisala sporazum, ki je popolnoma 
skladen s standardi iz člena 26 Vzorčne 
davčne konvencije OECD in zagotavlja 
učinkovito izmenjavo informacij glede 
davčnih zadev.

4. Depozitarji lahko svoje naloge prenesejo 
na druge depozitarje.

4. Depozitarji lahko svoje naloge 
prenesejo, z izjemo nalog spremljanja in 
nadzora, na poddepozitarje. Depozitar 
svojih nalog ne sme prenesti na tretje 
osebe v tolikšni meri, da bi se njegova 
vloga zmanjšala na vlogo „poštnega 
predala“. Tak prenos odgovornosti se 
lahko zgodi samo na eni stopnji. Nobene 
verige odgovornosti ni.
4a. Depozitarji spoštujejo najboljšo prakso 
in delujejo z ustreznim strokovnim 
znanjem, skrbnostjo in gospodarnostjo pri 
izbiri in imenovanju, rednem 
pregledovanju ter stalnem spremljanju 
tretjih oseb, na katero so prenesli svoje 
naloge iz tega odstavka.

5. Depozitar je odgovoren UAIS in 
vlagateljem v AIS za vso škodo, ki jo ti 
utrpijo zaradi neizpolnitve njegovih 
obveznosti v skladu s to direktivo.

5. Depozitar je odgovoren UAIS in 
vlagateljem v AIS za vso škodo, ki jo ti 
utrpijo zaradi neizpolnitve njegovih 
obveznosti v skladu s to direktivo namerno 
ali iz malomarnosti, ali neprimernega 
izvajanja teh obveznosti, razen takrat, ko 
taka škoda nastane zaradi višje sile.

V primeru kakršne koli izgube finančnih 
instrumentov, ki jih depozitar varno hrani, 
depozitar ni odgovoren le, če dokaže, da 
izgube ni mogel preprečiti.

V primeru kakršne koli izgube finančnih 
instrumentov, ki jih depozitar varno hrani, 
depozitar ni odgovoren le, če dokaže, da je 
bila škoda povzročena zaradi zunanjega 
dogodka, da se je ni dalo predvideti in da 
je ni mogel preprečiti.
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Na odgovornost depozitarja do UAIS in 
vlagateljev ne vpliva dejstvo, da se je 
depozitar odločil za enkraten prenos na 
pooblaščeno tretjo osebo, kot je 
poddepozitar ali podskrbnik. Zato je v 
primeru izgube finančnih instrumentov, 
ki jih hrani depositar, brez poseganja v 
nacionalno zakonodajo njegova prva 
obveznost, da brez nepotrebnega 
odlašanja vrne sredstva v AIS. Ta zahteva 
se uporablja brez poseganja v 
zakonodajne postopke.

Odgovornost do vlagateljev v AIS je bodisi 
neposredna ali posredna prek UAIS, 
odvisno od pravne narave odnosa med 
depozitarjem, UAIS in vlagatelji. Na 
odgovornost depozitarja ne vpliva prenos 
iz odstavka 4.

Odgovornost do vlagateljev v AIS je 
neposredna ali posredna prek UAIS.

5a. Z izjemo od odstavka 5, kadar 
zakonodaja države, kjer UAIS vlaga v 
imenu AIS, depozitarju pravno preprečuje 
izvajanja skrbniških funkcij zaradi 
nepredvidenega zunanjega dogodka, 
depozitar ni odgovoren, tudi za izgubo 
finančnih instrumentov, če lahko dokaže, 
da je naloge opravljal s potrebno 
skrbnostjo, kot je navedeno v odstavku 4a. 
Tak prenos odgovornosti se lahko zgodi 
samo na eni stopnji. Nobene verige 
odgovornosti ni.
5b. Z izjemo od odstavka 5, če pogodba 
med depozitarjem in glavnim borznim 
posrednikom ali poddepozitarjem 
omogoča prenos ali ponovno uporabo 
premoženja v skladu s pravili AIS, 
depozitar ni odgovoren, če lahko dokaže, 
da je naloge opravljal s potrebno 
skrbnostjo, kot je navedeno  odstavku 4a.
Pogodba med UAIS in depozitarjem
zahteva, da je UAIS obveščen o vseh 
pogodbenih pogojih, ki omogočajo prenos 
in ponovno uporabo premoženja v skladu 
s pravili AIS pred izvedbo pogodbe. 
Vlagatelje se pred vlaganjem v AIS 
opozori na to določbo in se jim 
posredujejo najnovejši podatki o tretji 



PE438.149v02-00 34/62 AD\815631SL.doc

SL

osebi. Zlasti se jih obvesti o vsakem 
prenosu odgovornosti na morebitno tretjo 
osebo, tudi v primeru izgube finančnih 
instrumentov. V tem primeru se rok za 
povrnitev premoženja določi v skladu z 
določbami pogodbe med depozitarjem in 
tretjo osebo.
5c. Depozitar da na voljo pristojnim 
organom matične države članice na 
zahtevo vse informacije, ki jih je dobil 
med izvajanjem svojih nalog in bi jih ti 
lahko potrebovali za nadzor UAIS. Če 
matična država članica UAIS ni matična 
država članica depozitarja, pristojni 
organi slednje o prejetih informacijah 
nemudoma obvestijo pristojne organe 
matične države članice UAIS.
5d. Komisija dobi pristojnost, da v skladu 
s členom 49 te direktive sprejme 
delegirane akte, ki podrobneje 
opredeljujejo naloge in pristojnosti 
depozitarjev ter pogoje, pod katerimi 
lahko depozitar za AIS prenese del svojih 
funkcij na tretjo osebo.
5e. Vsako imenovanje depozitarja mora 
odobriti pristojni organ matične države 
članice UAIS. Pristojni organ lahko 
dovoli imenovanje več kot enega
depozitarja, kadar je prepričan, da to ne 
bo posegalo v pravilno izpolnjevanje vseh 
obveznosti depozitarja, ki so določene v tej 
direktivi.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na odgovornost UAIS nikakor ne vpliva 
dejstvo, da je UAIS funkcije prenesel na 
tretjo osebo, prav tako UAIS svojih funkcij 
ne prenese v obsegu, ki bi pomenil, da 
UAIS ni več upravitelj AIS.

2. Na odgovornost UAIS nikakor ne vpliva 
dejstvo, da je UAIS funkcije prenesel na 
tretjo osebo, prav tako UAIS svojih funkcij 
ne prenese v obsegu, ki bi pomenil, da 
UAIS ni več upravitelj AIS in da se 
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njegova vloga zmanjša na vlogo 
„poštnega predala“.

Obrazložitev

Pojasnjevalni predlog spremembe je predlagan tudi v gauzèsovem poročilu in se šteje za 
primernega. 

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo naslednje:

Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da  sprejme delegirane 
akte, ki podrobneje opredeljujo naslednje:

(a) pogoje za odobritev prenosa; (a) pogoje za odobritev prenosa;

(b) pogoje, pod katerimi se upravitelj ne 
šteje več za upravitelja AIS iz odstavka 2.

(b) pogoje, pod katerimi se upravitelj ne 
šteje več za upravitelja AIS iz odstavka 2.

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

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, da na 
voljo letno poročilo za vsako poslovno 
leto. Letno poročilo se da na voljo 
vlagateljem in pristojnim organom 
najpozneje štiri mesece po koncu 
poslovnega leta.

1. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, da na 
voljo letno poročilo za vsako poslovno 
leto. Letno poročilo se da na voljo 
vlagateljem in pristojnim organom 
najpozneje štiri mesece po koncu 
poslovnega leta ali, če AIS vlagajo v druge 
AIS in potrebujejo informacije iz letnega 
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ali vmesnega poročila za ta drugi AIS, da 
bi pripravili svoje letno poročilo, 
najkasneje šest mesecev po koncu 
poslovnega leta.

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da ti skladi letnega poročila ali finančnih podatkov ne objavijo pravočasno, 
da bi skladi skladov pri pripravi lastnega letnega poročila lahko izpolnili določeni 
štirimesečni rok.  Zaradi tega skladi skladov za pripravo svojega letnega poročila potrebujejo
dodatni čas.  UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, da na voljo letno poročilo za vsako poslovno 
leto. 

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) informacije, navedene v členu 20, v 
obsegu, v katerem so se spremenile med 
poslovnim letom, ki ga pokriva poročilo, 
kot je znesek prejemkov, razdeljen na 
stalne in spremenljive prejemke, ki jih 
UAIS ter, kjer je to ustrezno, AIS, plača 
vodstvenim delavcem in drugim 
uslužbencem in ki pomembno učinkuje na 
izpostavljenost podjetja tveganju.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) letno poročilo o ovrednotenju v zvezi 
s podjetji, vključenimi v portfelj vsakega 
AIS;
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Obrazložitev

Dokument, ki ga vlagatelji najpogosteje berejo v vseh komercialnih podjetjih (vključno z AIS), 
je letno poročilo UAIS. 

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Računovodske informacije v letnem 
poročilu morajo revidirati ena ali več oseb, 
zakonsko pooblaščenih za revidiranje 
izkazov v skladu z Direktivo 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne 
in konsolidirane računovodske izkaze, 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 84/253/EGS. Revizorsko poročilo, 
vključno z morebitnimi kvalifikacijami, se 
v celoti objavi v letnem poročilu.

3. Računovodske informacije v letnem 
poročilu so podane v skladu s standardi in 
načeli iz pravil upravljanja AIS v zvezi z 
ustanovitvijo in združitvami ter jih 
revidira ena ali več oseb, zakonsko 
pooblaščenih za revidiranje izkazov v 
skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o 
obveznih revizijah za letne in konsolidirane 
računovodske izkaze, spremembi direktiv 
Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS. 
Revizorsko poročilo, vključno z 
morebitnimi kvalifikacijami, se v celoti 
objavi v letnem poročilu.

Obrazložitev

V primeru samoovrednotenja (glej obrazložitev k predlogu spremembe 15) računovodskih 
podatkov ni treba revidirati. Vendarle pa lahko podjetja, vključena v portfelj AIS, oblikujejo 
finančno poročilo za namene revizije, kadar je to potrebno.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobneje opredeljujejo vsebino in obliko 
letnega poročila. Ti ukrepi se prilagodijo 

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki podrobneje opredeljujejo vsebino 
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vrsti UAIS, za katerega se uporabljajo. in obliko letnega poročila: Ti akti so 
ustrezni in sorazmerni in se prilagodijo 
vrsti UAIS, za katerega se uporabljajo, in 
AIS, na katerega se nanaša poročilo, pri 
tem pa upoštevajo razlike v velikosti, virih, 
kompleksnosti, značaju, naložbah, 
naložbenih strategijah in tehnikah, 
strukturah in vlagateljih različnih vrst 
UAIS in AIS, katere upravljajo.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. UAIS zagotovi, da vlagatelji v AIS
prejmejo naslednje informacije še pred 
vlaganjem v AIS kot tudi kakršne koli 
spremembe informacij:

1. UAIS zagotovi, da so naslednje 
informacije na voljo vlagateljem v AIS še 
pred vlaganjem v AIS kot tudi kakršne koli 
spremembe informacij:

Obrazložitev

Uskladitev z direktivo KNPVP in direktivo o trgih finančnih instrumentov. 

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis naložbene strategije in ciljev AIS, 
vseh sredstev, ki jih AIS lahko vloži, in 
tehnik, ki se lahko uporabijo, kot tudi vseh
povezanih tveganj, veljavnih naložbenih 
omejitev, okoliščin, v katerih lahko AIS 
uporabi finančne vzvode, vrst in virov 
dovoljenega finančnega vzvoda ter 
povezanih tveganj in omejitev v zvezi z 
uporabo finančnega vzvoda;

(a) opis naložbene strategije in ciljev AIS, 
vrst sredstev, ki jih AIS lahko vloži, in 
tehnik, ki se lahko uporabijo, kot tudi 
povezanih tveganj, veljavnih naložbenih 
omejitev, okoliščin, v katerih lahko AIS 
uporabi finančne vzvode, vrst in virov 
dovoljenega finančnega vzvoda ter 
povezanih tveganj in omejitev pri uporabi
finančnega vzvoda;

Obrazložitev

Nemogoče je razkriti „vsa“ sredstva, ki jih AIS lahko vloži. Predlog spremembe se zgleduje 
po tistemu iz kompromisnega predloga švedskega predsedstva. Ostali predlogi sprememb so 
posledica tega. 

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) opis vseh plačil, dajatev in stroškov ter 
njihovega najvišjega zneska, ki ga 
neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

(h) opis vseh plačil, dajatev in stroškov ter 
njihovega najvišjega zneska ali stopnje, ki 
ga neposredno ali posredno krijejo 
vlagatelji, skupaj z opisom plačil, dajatev 
in stroškov, plačanih v zadnjih dvanajstih 
mesecih;

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) opis pretekle uspešnosti AIS od 
zasnove do najnovejše ocene stanja. 
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Obrazložitev

Zlasti to velja za informacije o preteklem poslovanju AIS in UAIS, ki so ključnega pomena pri 
odločanju o naložbi. Pogosto so te informacije nepopolne ali zavajajoče. Za pravilno 
odločitev so potrebne tudi informacije o dejanskih plačilih in virih sredstev. Mesečne 
informacije o profilu tveganja AIS bodo vlagateljem pomagali tudi pri upravljanju tveganj. 
Mesečno obveščanje o profilu tveganja AIS bo tudi pomagal vlagateljem obvladovati 
tveganje. 

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. UAIS za vsak AIS, ki ga upravlja, 
vlagateljem redno razkrije:

2. Upravljavski UAIS za vsak AIS, ki ga 
upravlja in ki dopušča odplačevanje po 
izbiri vlagateljev, vlagateljem redno 
razkrije:

Obrazložitev

Skladi skladov zasebnega kapitala (in skladi zasebnega kapitala) vlagajo v nelikvidne naložbe 
in vlagateljem ne zagotavljajo pravice odplačevanja. Kadar vlagatelji nimajo pravice 
odplačevanja, ne bi smelo biti potrebno redno razkriti nelikvidna sredstva ali likvidnost. 

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri AIS, ki se prodajo pokojninskim 
skladom, je treba opozoriti na posebna 
tveganja, ki so povezana s to obliko 
naložb. V tem primeru se dokumentacija, 
ki se izdaja vlagateljem, da na voljo tudi 
upravičencem do storitev, njihovim 
zastopnikom oz. njihovim pooblaščenim 
strokovnim svetovalcem.
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Obrazložitev

Za pokojninske sklade velja posebna odgovornost, saj se nanje prenaša čedalje več nalog 
javnih storitev v obliki zagotavljanja starostnega zavarovanja za delavke in delavce. Zanje 
morajo zato veljati posebne zahteve za razkritje, če jim je sploh dovoljeno vlaganje kapitala v 
AIS. Poleg tega je treba preprečiti, da bi se lahko primarnim vlagateljem, to je upravičencem 
do storitev, onemogočal dostop do bistvenih informacij, potrebnih za nadzor nad upravitelji 
njihovega premoženja oz. pokojninskega sklada.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo obveznosti 
razkritja informacij UAIS in pogostnost 
razkrivanja iz odstavka 2. Ti ukrepi se 
prilagodijo vrsti UAIS, za katerega se 
uporabljajo.

3. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki podrobno opredeljujejo obveznosti 
razkritja informacij UAIS in pogostnost 
razkrivanja iz odstavka 2 in upošteva vrsto 
UAIS, za katero se uporabljajo.

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

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dejanski profil tveganja AIS in orodja 
za obvladovanje tveganja, ki jih UAIS 
uporablja za upravljanje teh tveganj.

(c) dejanski profil tveganja AIS, skupaj z 
uporabljenim finančnim vzvodom, in 
orodja za obvladovanje tveganja, ki jih 
UAIS uporablja za upravljanje teh tveganj.

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti o AIS in UAIS popolno sliko. 
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Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) struktura in znesek plačil, izplačanih 
UAIS;

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti o AIS in UAIS popolno sliko. Struktura plačil je pomembna za 
določanje tveganja. 

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) podatke o poslovanju AIS, skupaj z 
ovrednotenjem sredstev.

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti o AIS in UAIS popolno sliko. 

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
podrobno opredeljujejo obveznosti 
poročanja iz odstavkov 1, 2 in 3 ter 
pogostnost teh obveznosti.

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna za sprejetje delegiranih 
aktov, ki podrobno opredeljujejo 
obveznosti poročanja iz odstavkov 1, 2 in 
3, ki se lahko prilagodijo in nadomestijo 
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glede na razvoj finančnih tehnik, ter 
pogostnost teh obveznosti.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna za sprejetje delegiranih 
aktov v zvezi z vrsto informacij, ki se 
objavijo v skladu z odstavkom 3a.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. UAIS, ki upravljajo enega ali več AIS, 
ki na sistemsko znatni podlagi uporabljajo 
finančni vzvod, pristojnim organom 
matične države članice zagotavljajo 
podatke o splošni ravni finančnega 
vzvoda, ki ga uporablja vsak upravljan 
AIS, ter razčlenitev med finančnim 
vzvodom, ki izhaja iz izposojanja denarja 
ali vrednostnih papirjev, in finančnim 
vzvodom v izvedenih finančnih 
instrumentih.
Te informacije vključujejo opredelitev 
petih največjih virov izposojenega denarja 
ali vrednostnih papirjev za vsak AIS, ki ga 
upravlja UAIS, in zneske finančnega 
vzvoda, prejete od vsakega subjekta za 
vsak AIS, ki ga upravlja UAIS.
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Obrazložitev

Predlog spremembe je del kompromisnega predloga švedskega predsedstva, ki je po našem 
mnenju ustrezen. 

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice zagotovijo, da imajo 
pristojni organi matične države članice 
UAIS dostop do podatkov o uporabi 
prodaje „na kratko“ v imenu AIS, ki ga 
upravlja UAIS, za namene opredelitve 
obsega, v katerem uporaba prodaje „na 
kratko“prispeva k nastanku sistemskega 
tveganja v finančnem sistemu ali tveganj 
neurejenih trgov. Pristojni organ matične 
države članice tudi zagotovi, da so takšni 
podatki, združeni za vse UAIS, ki jih 
nadzoruje, na voljo drugim pristojnim 
organom, Odboru evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje 
(CESR), ustanovljenemu s Sklepom 
Komisije 2009/77/EC z dne 23. januarja 
20091, in ESRB, ustanovljenemu z Uredbo 
.../.../ES, in sicer s postopki iz člena 46 o 
sodelovanja pri nadzoru.
________________
1 UL L 25, 29.1.2009, str. 18.

Obrazložitev

Menimo, da ni primerno regulirati ločeno od vsega drugega prodaje „na kratko“, ki jih 
izvajajo UAIS. Ugotavljamo, da se v obrazložitvenem memorandumu k direktivi priznava, da 
prodaja „na kratko“ ni izključno v domeni UAIS in da Komisija obravnava prodajo „na 
kratko“ v širšem kontekstu. Nadalje ugotavljamo, da se to priznava v kompromisnem 
predlogu švedskega predsedstva, ki nadomešča zahtevo po zbiranji informacij, in v 
gauzèsovem poročilu, ki v predlogu spremembe 13 priznava, da bi morala prodaja „na 
kratko“ delovati v usklajenem regulatornem okviru. 

Predlog spremembe 70
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Predlog direktive
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a

Zaupnost
Nobena določba te direktive ne odvrača 
UAIS, da bi pristojni organ obvestil, da so 
določeni podatki, posredovani v skladu s 
to direktivo, poslovna skrivnost, brez 
poseganja v zmožnost pristojnih organov, 
da v skladu s to direktivo posredujejo 
podatke drugim pristojnim organom.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna za sprejetje delegiranih 
aktov, ki podrobno opredeljujejo zahteve 
za razkritje informacij v zvezi s finančnim 
vzvodom in pogostnostjo poročanja 
pristojnim organom ter razkritjem 
vlagateljem.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
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Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Matična država članica zagotovi, da so 
vse informacije, prejete po členu 21 in
členu 24, združene v zvezi z vsemi UAIS, 
ki jih nadzoruje, in so dane na voljo drugim 
pristojnim organom v Uniji, Evropskemu 
organu za sistemska tveganja in ESRB.
Pristojni organ matične države članice 
nemudoma zagotovi te informacije preko 
postopka, določenega v členu 46, o 
sodelovanju pri nadzoru. Matična država 
članica te informacije s pomočjo tega 
mehanizma nemudoma in dvostransko 
zagotovi drugim državam članicam, ki jih 
te neposredno zadevajo, če bi zadevni 
UAIS, ki je v njeni pristojnosti, lahko 
potencialno pomenil pomemben vir 
tveganja izpostavljenosti do kreditne 
institucije ali druge sistemsko pomembne 
institucije v drugih državah članicah.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Obrazložitev

Ni primerno, da Komisija določi najvišjo dovoljeno vrednost finančnega vzvoda za vso EU, 
saj to ne bi bilo sorazmerno in ne bi upoštevalo velike raznolikosti struktur in strategij v 
sektorju UAIS. V primeru upadanja tržnih cen bi se lahko izkazalo tudi za prociklično. To 
pristojnost bi zato morali imeti organi držav članic, in sicer za vsak primer posebej. 

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Ni primerno, da Komisija določi najvišjo dovoljeno vrednost finančnega vzvoda za vso EU, 
saj to ne bi bilo sorazmerno in ne bi upoštevalo velike raznolikosti struktur in strategij v 
sektorju UAIS. V primeru upadanja tržnih cen bi se lahko izkazalo tudi za prociklično. To 
pristojnost bi zato morali imeti organi držav članic, in sicer za vsak primer posebej. 
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Predlog spremembe75

Predlog direktive
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

(b) UAIS, ki so sklenili dogovor z enim ali 
več drugimi UAIS, ki bi AIS, ki jih ti 
UAIS upravljajo, omogočili pridobitev 
kontrolnega vpliva (na primer ko 
pridobijo 10 %, 20 %, 30 % ali 50 % ali 
več glasovalnih pravic) na podjetje, ki ne 
kotira na borzi, če je to primerno.

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

2. Členi od 26 do 30 se ne uporabljajo, 
kadar zadevni izdajatelj ali podjetje, ki ne 
kotira na borzi – vključno z odvisnimi 
družbami – zaposluje manj kot 50 oseb.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive 
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS 30 % ali več glasovalnih pravic v 
podjetju, ki ne kotira na borzi, takšen 

1. Države članice zagotovijo, da če ima 
UAIS kontrolni vpliv na podjetje, ki ne 
kotira na borzi, takšen UAIS podjetju, ki ne 
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UAIS podjetju, ki ne kotira na borzi, in 
vsem drugim delničarjem, posreduje 
informacije iz odstavka 2.

kotira na borzi, in vsem drugim 
delničarjem, posreduje informacije iz 
odstavka 2.

Države članice zagotovijo, da vsakič ko 
UAIS, ki deluje sam ali v dogovoru, prek 
enega ali več AIS, ki jih upravlja, pridobi 
10 %, 20 %, 30 % ali 50 % glasovalnih 
pravic za izdajatelja ali podjetje, ki ne 
kotira na borzi, posreduje informacije iz 
odstavka 2 izdajatelju ali podjetju, ki ne 
kotira na borzi, kot je primerno, 
predstavnikom njegovih zaposlenih ali 
zaposlenim, če takih predstavnikov ni, 
pristojnim organom UAIS in pristojnim 
organom držav članic, kjer ima izdajatelj 
ali podjetje, ki ne kotira na borzi, sedež.

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

Ta priglasitev se izvede čim prej, vendar 
najpozneje četrti dan trgovanja; prvi dan 
trgovanja je tisti dan, na katerega je UAIS 
dosegel zadevni prag.

2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:

2. Priglasitev iz odstavka 1 vsebuje 
naslednje podatke:

(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;

(a) nastali položaj v smislu glasovalnih 
pravic;

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

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

(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen prag.

(c) datum, na katerega je bil dosežen 
oziroma presežen kontrolni vpliv.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27a

Kapitalska ustreznost ciljnih podjetij
Da se prepreči morebitna odprodaja 
podjetja po delih, čista vrednost 
premoženja ciljnega podjetja, ki ga 
nadzira AIS, ustreza določbam sistema 
kapitalske ustreznosti iz druge direktive o 
pravu družb.

Obrazložitev

Določbe v točki (a) člena 15(1) Druge Direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o 
uskladitvi zaščitnih ukrepov ter določbe člena 1(4)(b) in člena 1(5) Direktive 2006/68/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006, ki spreminja Direktivo Sveta 
77/91/EGS, kot se uporablja za delniške družbe, bi lahko pomagale preprečiti odprodajo 
delov podjetja v smislu dezinvestiranja izključno za odplačilo dolga za nakup, obenem pa bi 
dovolile večjo možnost odstopanja za upravičene strateške rekonstrukcije. 

Predlog spremembe 78

Predlog direktive 
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Poleg določb iz člena 27 države članice 
zagotovijo, da če UAIS, ki deluje sam ali v 
dogovoru z drugim UAIS, pridobi 
kontrolni vpliv na izdajatelja ali podjetje, 
ki ne kotira na borzi, ta UAIS informacije 
iz tega odstavka posreduje izdajatelju, 
podjetju, ki ne kotira na borzi, zadevnim 
delničarjem in predstavnikom delavcev ali, 
kjer takih predstavnikov ni, delavcem 
samim.

V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom njegovih delavcev da na 
voljo informacije iz člena 6 (3) Direktive 
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2004/25/ES.
V zvezi z izdajatelji UAIS zadevnemu 
izdajatelju, njegovim delničarjem in 
predstavnikom delavcev da na voljo 
naslednje:

V zvezi z izdajatelji in podjetji, ki ne 
kotirajo na borzi, da UAIS na voljo:

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

(a) načrtovane večje odsvojitve 
premoženja;

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

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

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

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

V zvezi s podjetji, ki ne kotirajo na borzi, 
UAIS podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, 
njihovim delničarjem in predstavnikom 
delavcev dajo na voljo naslednje:
(d) identiteto UAIS, ki je bodisi sam ali v 
dogovoru z drugimi UAIS dosegel prag 
30 %;

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

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

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

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

(ga) osebo oz. osebe, ki so pristojne za 
sklepanje pravnih sporazumov v zvezi s 
strategijo podjetja in politiko 
zaposlovanja.

1 UL L 142, 30. 4. 2004, str. 12.
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Predlog spremembe 79

Predlog direktive 
Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

2. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo:

Predlog spremembe 80

Predlog direktive 
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Letno poročilo AIS vključuje naslednje 
dodatne informacije za vsakega izdajatelja 
in podjetje, ki ne kotira na borzi, v katerem 
UAIS izvaja kontrolni vpliv v smislu 
člena 28:
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Predlog spremembe 82

Predlog direktive 
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da  sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo podrobno vsebino 
informacij, ki jih je treba predložiti po 
odstavkih 1 in 2.

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

Predlog spremembe 83

Predlog direktive 
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če po pridobitvi kontrolnega vpliva na 
izdajatelja ali zagotovitvi pomembnega 
vpliva nanj delnice tega izdajatelja niso 
več uvrščene v trgovanje na organiziranem 
trgu, še vedno velja obveznost 
izpolnjevanja obveznosti po Direktivi 
2004/109/ES, in sicer eno leto od datuma 
umika z organiziranega trga.
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Predlog spremembe 84

Predlog direktive 
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pod pogojem izvedbenih ukrepov iz 
tretjega pododstavka lahko v skladu s tem 
členom pristojni organi naložijo omejitve 
ali pogoje glede trženja AIS.

Pod pogojem delegiranih aktov iz tretjega 
pododstavka lahko v skladu s tem členom 
pristojni organi naložijo omejitve ali 
pogoje glede trženja AIS.

Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo vrste omejitev ali pogojev, ki 
se lahko v skladu z drugim pododstavkom 
tega odstavka naložijo glede trženja AIS. 
Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).

Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo vrste omejitev ali 
pogojev, ki se lahko v skladu z drugim 
pododstavkom tega odstavka naložijo 
glede trženja AIS.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ob upoštevanju nacionalne 
zakonodaje lahko matična država članica 
UAIS, ki ima sedež na njenem ozemlju, 
temu dovoli trženje AIS, ki ima sedež 
zunaj Unije, na njenem ozemlju.
Če AIS dopušča odplačevanje po izbiri 
vlagateljev, je pogoj za takšno možnost, da 
ima UAIS sedež v Uniji ali da obstajata 
sporazum o sodelovanju in učinkovita 
izmenjava vseh zadevnih informacij za 
spremljanje sistemskega tveganja med:
(a) pristojnimi organi države članice, kjer 
se AIS trži, in pristojnimi organi zadevne 
tretje države;
(b) UAIS in nadzornikom;
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(c) nadzornikom UAIS in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge.

Obrazložitev

Novi odstavek 4a, ki daje posameznim državam članicam možnost, da ohranijo izjeme za 
zasebno plasiranje, je nujen, da ne bi prišlo do velike škode v pokojninskih skladih EU in pri 
drugih vlagateljih, do česar bi sicer prišlo, če ne bi imeli dostopa do skladov, ki se upravljajo 
zunaj EU. 

Predlog spremembe 86

Predlog direktive 
Člen 33 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko, v skladu s postopki iz 
člena 49(2), sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo naslednje:

7. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki podrobneje opredeljujo naslednje:

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država s to 
državo članico podpisala sporazum, ki je 
popolnoma skladen s standardi iz člena 26 
Vzorčne davčne konvencije OECD in 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.

UIAS lahko tržijo delnice ali enote AIS s 
sedežem v tretji državi samo 
profesionalnim vlagateljem s sedežem v 
državi članici, če je tretja država vključena 
na seznam Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, ki navaja 
jurisdikcije, ki v veliki meri izvajajo 
mednarodno sprejet davčni standard.

Obrazložitev

Zahteva, da ima država, v kateri ima sedež AIS iz tretje države, sporazum o izmenjavi 
informacij z vsako državo članico EU, v kateri se bo ta sklad tržil, je po nepotrebnem 
obremenjujoča in utegne v praksi precej omejiti možnosti držav članic, da dovolijo trženje 
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takih AIS na njihovih ozemljih v skladu z izjemami za zasebno plasiranje. 

Predlog spremembe 88

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno v 
odstavku (1)(b).

2. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti standardov in pravil 
vrednotenja tretjih držav, kot je navedeno v 
odstavku (1)(b).

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

Predlog spremembe 89

Predlog direktive 
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija, 
v skladu s postopkom iz člena 49(2), 
sprejme izvedbene ukrepe in navede, da so 
standardi in pravila vrednotenja iz 
zakonodaje tretje države enakovredni 
tistim, ki veljajo v Skupnosti.

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 je 
Komisija,  v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte in navede, da so standardi in pravila 
vrednotenja iz zakonodaje tretje države 
enakovredni tistim, ki veljajo v Uniji.

Predlog spremembe 90

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 3. Komisija je v skladu s členom 49 
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opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, nadzora 
in standardov tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku 1.

pristojna, da sprejme delegirane akte, ki 
opredeljujejo merila za oceno 
enakovrednosti bonitetne ureditve, nadzora 
in standardov tretjih držav, kot je navedeno 
v odstavku 1.

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

Predlog spremembe 91

Predlog direktive 
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na podlagi meril iz odstavka 3 Komisija, 
v skladu s postopkom iz člena 49(2), 
sprejme izvedbene ukrepe in navede, da so 
bonitetna ureditev, nadzor in standardi v 
tretji državi enakovredni tistim v tej 
direktivi.

4. Na podlagi meril iz odstavka 3 je
Komisija v skladu s členom 49 te direktive
pristojna, da sprejme delegirane akte in 
navede, da so bonitetna ureditev, nadzor in
standardi v tretji državi enakovredni tistim 
v tej direktivi.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je popolnoma skladno s 
standardi iz člena 26 Vzorčne davčne 
konvencije OECD in zagotavlja učinkovito 
izmenjavo informacij glede davčnih zadev.

(e) je tretja država podpisala sporazum z 
državo članico, v katerem zaprosi za 
dovoljenje, ki je skladno s standardi iz 
člena 26 Vzorčne davčne konvencije 
OECD in zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij glede davčnih zadev.
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Predlog spremembe 93

Predlog direktive 
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo:

2. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da  sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo:

Predlog spremembe 94

Predlog direktive 
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 95

Predlog direktive 
Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 Komisija, 
v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 49(2), sprejme izvedbene ukrepe, ki 
navajajo:

3. Na podlagi meril iz odstavka 2 je 
Komisija pristojna,v skladu s členom 49 te 
direktive,  da sprejme delegirane akte, ki 
navajajo:

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
enakovredna tej direktivi in da se 
učinkovito izvaja;

(a) da je zakonodaja o bonitetni ureditvi in 
stalnem nadzoru UAIS v tretji državi 
razumno enakovredna tej direktivi, kar 
zadeva UAIS in AIS določene velikosti, 
vrste in kompleksnosti, in da se učinkovito 
izvaja;

Predlog spremembe 97

Predlog direktive 
Člen 45 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
49(2) sprejme izvedbene ukrepe v zvezi s 
postopki za izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi.

5. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, v zvezi s postopki za izmenjavo 
informacij med pristojnimi organi.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive 
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme izvedbene ukrepe, ki 
opredeljujejo načine, vsebino in pogostnost 
informacij, ki jih je treba izmenjati po 
odstavku 1.

3. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte, ki opredeljujejo načine, vsebino in 
pogostnost informacij, ki jih je treba 
izmenjati po odstavku 1.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembam 
nebistvenih elementov te direktive s tem, 
da jih nadomeščajo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 49(3).
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Predlog spremembe 99

Predlog direktive 
Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v 
zvezi s postopki za preverjanja na kraju 
samem in preiskave.

4. Komisija je v skladu s členom 49 te 
direktive pristojna, da sprejme delegirane 
akte v zvezi s postopki za preverjanja na 
kraju samem in preiskave.

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

Predlog spremembe 100

Predlog direktive 
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor Delegirani akti

1. Komisiji pomaga Evropski odbor za 
vrednostne papirje, ustanovljen s Sklepom 
Komisije 2001/528/ES z dne 6. junija 2001 
o ustanovitvi Evropskega odbora za 
vrednostne papirje. 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 2(4), 9(2), 10(3), 11(5), 
12(3), 13, 16(4), 18(4), 19(4), 20(3), 21(4), 
24(2), 25(3), 28(2), 29(4), 31(3), 33(7), 
37(2), 37(3), 38(3), 38(4), 39(2), 39(3), 
45(5), 46(3), 47(4) in 53 se Komisiji podeli 
pod pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2. Kadar je naveden sklic na ta odstavek, 
se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2. Prenos pooblastil je veljaven tri leta od 
datuma začetka veljavnosti te direktive in 
se na zahtevo Komisije podaljša za 
obdobja treh let, razen če v enem mesecu 
po zahtevi temu nasprotuje Evropski 
parlament ali Svet.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 
tri mesece.

Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastil.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 

3. Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
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določb člena 8 Sklepa. nista izrazila nasprotovanja.
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