
AM\804881ET.doc PE439.111v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2009/0064(COD)

12.2.2010

MUUDATUSETTEPANEKUD
139–309

Raporti projekt
Jean-Paul Gauzès
(PE430.709v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 
2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))



PE439.111v02-00 2/170 AM\804881ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\804881ET.doc 3/170 PE439.111v02-00

ET

Muudatusettepanek 139
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide ja
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

Or. en

Selgitus

Reguleerida tuleks „alternatiivse investeerimisfondi“ toodet ennast. Fondide, mitte ainult 
valitsejate kaasamine hõlmaks fondivalitsejate "jalajälge" ELi finantsturgudel.

Muudatusettepanek 140
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide ja
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb hõlmata nii fonde kui ka valitsejaid. Süsteemseid riske ei saa 
korralikult juhtida ilma nõueteta fondide kohta.
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Muudatusettepanek 141
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide ja
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

Or. en

Selgitus

Reguleerida tuleks „alternatiivse investeerimisfondi“ toodet ennast. Fondide, mitte ainult 
valitsejate kaasamine hõlmaks fondivalitsejate "jalajälge" ELi finantsturgudel.

Muudatusettepanek 142
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide ja 
nende valitsejate kohta ning millega 
muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 
2009/…/EÜ

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleb käsitleda toodet – alternatiivset investeerimisfondi ennast. See on kooskõlas 
loogikaga, et võimalikele süsteemi ohustavatele finantstehingutele tuleb õigeaegselt jälile 
saada. Pelgalt turustamisviiside ja valitsejate tegevuse reguleerimisest selleks ei piisa.
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Muudatusettepanek 143
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiivi 2004/39/EÜ 

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepinguga toimunud muudatuste tõttu ei ole see direktiiv enam asjakohane vahend 
avatud investeerimisfondide (UCITS) direktiivi muutmiseks ning järelikult tuleks see 
pealkirjast välja jätta.

Muudatusettepanek 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ning millega muudetakse 
direktiive 2004/39/EÜ, 2009/…/EÜ ja 
2003/6/EÜ

Or. en

Selgitus

Direktiivi pealkirja tuleks kohandada vastavalt turu kuritarvitamise direktiivis 2003/6/EÜ 
katteta müügi kohta tehtud muudatusele.
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Muudatusettepanek 145
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad vastutavad märkimisväärse hulga 
Euroopas investeeritud varade valitsemise
eest, hõlmavad olulise osa 
finantsinstrumentide turul toimuvast 
kauplemisest ja võivad oluliselt mõjutada 
turgusid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

(1) Alternatiivsed investeerimisfondid ja
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad vastutavad märkimisväärse hulga 
Euroopas investeeritud varade eest,
hõlmavad olulise osa finantsinstrumentide 
turul toimuvast kauplemisest ja võivad 
oluliselt mõjutada turgusid ja äriühinguid, 
millesse nad investeerivad.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb hõlmata nii fonde kui ka valitsejaid.

Muudatusettepanek 146
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu olulised otsusetegijad 
nõudsid vahetult enne G-20 
tippkohtumist, mis toimus 2009. aasta 
septembris Pittsburghis, tungivalt eeskirju 
iga toote, kauplemiskoha ja asutuse jaoks.

Or. de
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Muudatusettepanek 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate tegevusel on üldiselt soodne 
mõju asjaomastele turgudele, kuid
hiljutised finantsprobleemid on osutanud 
ka sellele, et fondivalitsejate tegevus võib 
laiendada või võimendada riske kogu 
finantssüsteemis. Liikmesriikide 
koordineerimata reageerimine kõnealustele 
riskidele muudab nende riskide tõhusa 
juhtimise keeruliseks. Seepärast on 
käesoleva direktiivi eesmärk kehtestada 
ühtsed nõuded alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja fondivalitsejate järelevalve 
kohta, et näha ette asjaomaste riskide ühtne 
käsitlusviis ja analüüsida nende mõju 
ühenduse investoritele ja turgudele.

(2) Hiljutised finantsprobleemid on 
osutanud sellele, et fondivalitsejate tegevus 
võib laiendada või võimendada riske kogu 
finantssüsteemis ja majanduses. 
Liikmesriikide koordineerimata 
reageerimine kõnealustele riskidele 
muudab nende riskide tõhusa juhtimise 
keeruliseks. Seepärast on käesoleva 
direktiivi eesmärk kehtestada ühtsed 
nõuded alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise ja 
fondivalitsejate järelevalve kohta, et näha 
ette asjaomaste riskide ühtne käsitlusviis ja 
analüüsida nende mõju liidu investoritele ja 
turgudele. Põhimõttelisel on 
reguleerimine vajalik, et edendada 
pikaajalist säästvat arengut ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Reguleerida tuleks tarbija-
ja investorikaitset, turu terviklikkust ja 
stabiilsust ning reguleerimisega peaks 
ennetama süsteemseid riske ja tegelema 
sotsiaalsete välismõjudega. 

Or. en

Selgitus

Ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et alternatiivsete investeerimisfondide valistejate üldine 
mõju turule või majandusele laiemalt oleks soodne. Vastupidi, kriis on näidanud, et 
riskifondidel võib olla turul negatiivne roll ning et erakapitali investerimisfondide ettevõtjate 
maksejõuetuse risk on suurem, tulenevalt vajadusest maksta tagasi omandamisvõlg.
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Muudatusettepanek 148
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate tegevusel on üldiselt soodne 
mõju asjaomastele turgudele, kuid 
hiljutised finantsprobleemid on osutanud 
ka sellele, et fondivalitsejate tegevus võib 
laiendada või võimendada riske kogu 
finantssüsteemis. Liikmesriikide 
koordineerimata reageerimine kõnealustele 
riskidele muudab nende riskide tõhusa 
juhtimise keeruliseks. Seepärast on 
käesoleva direktiivi eesmärk kehtestada 
ühtsed nõuded alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja fondivalitsejate järelevalve 
kohta, et näha ette asjaomaste riskide ühtne 
käsitlusviis ja analüüsida nende mõju 
ühenduse investoritele ja turgudele.

(2) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate tegevusel on üldiselt soodne 
mõju asjaomastele turgudele, kuid 
hiljutised finantsprobleemid on osutanud 
ka sellele, et fondivalitsejate tegevus võib 
laiendada või võimendada riske kogu 
finantssüsteemis nende peamaakleritest 
kolleegide kaudu. Liikmesriikide 
koordineerimata reageerimine kõnealustele 
riskidele muudab nende riskide tõhusa 
juhtimise keeruliseks. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivis 2006/48/EÜ 
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta)1 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivis 
2006/49/EÜ (investeerimisühingute ja 
krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse 
kohta)2 tuleb seega arvesse võtta 
potentsiaalset süsteemset riski, mis 
tuleneb alternatiivsetest 
investeerimisfondidest. Käesoleva 
direktiivi eesmärk on kehtestada ühtsed
nõuded alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise ja 
fondivalitsejate järelevalve kohta, et näha 
ette asjaomaste riskide ühtne käsitlusviis ja 
analüüsida nende mõju ühenduse 
investoritele ja turgudele.
1ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

2 ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis vastaspoolte riski ei käsitleta. Muudatusettepanek peegeldab vajadust 
muuta kapitalinõuete direktiivi, et võtta arvesse potenstiaalset süsteemset riski, mis tekib 
peamaaklerite poolel.
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Muudatusettepanek 149
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate tegevusel on üldiselt soodne 
mõju asjaomastele turgudele, kuid
hiljutised finantsprobleemid on osutanud 
ka sellele, et fondivalitsejate tegevus võib 
laiendada või võimendada riske kogu 
finantssüsteemis. Liikmesriikide 
koordineerimata reageerimine kõnealustele 
riskidele muudab nende riskide tõhusa 
juhtimise keeruliseks. Seepärast on 
käesoleva direktiivi eesmärk kehtestada 
ühtsed nõuded alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja fondivalitsejate järelevalve 
kohta, et näha ette asjaomaste riskide ühtne 
käsitlusviis ja analüüsida nende mõju 
ühenduse investoritele ja turgudele.

(2) Hiljutised finantsprobleemid on 
osutanud sellele, et alternatiivsete 
investeerimisfondide ja fondivalitsejate 
tegevus võib laiendada või võimendada 
riske kogu finantssüsteemis. Liikmesriikide 
koordineerimata reageerimine kõnealustele 
riskidele muudab nende riskide tõhusa 
juhtimise keeruliseks. Seepärast on 
käesoleva direktiivi eesmärk kehtestada 
ühtsed nõuded alternatiivsetele 
investeerimisfondidele ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja nende järelevalve kohta, et 
näha ette asjaomaste riskide ühtne 
käsitlusviis ja analüüsida nende mõju liidu
investoritele ja turgudele.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse alguses antud hinnangul ei ole mingit akadeemilist tõestust. Nagu põhjenduses 2 
selgitatakse, on kriis tõestanud, et alternatiivsete investeerimisfondide ja nende valitsejate 
mõju turule on vastuoluline.

Muudatusettepanek 150
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide strateegiad on avatud 
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on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 
kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita direktiiviga 
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi 
2009/…/EÜ tähenduses.

mitmetele olulistele riskidele, mis on 
seotud investorite, muude turuosaliste ja 
turgudega. Selleks et kehtestada terviklik ja 
ühtne järelevalvekord, tuleb luua 
kõnealuseid riske hõlmav raamistik, milles 
võetakse arvesse alternatiivsete 
investeerimisfondide kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
mida ei reguleerita direktiiviga 
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi 
2009/…/EÜ tähenduses.

Or. en

Selgitus

Strateegiate järgi tegutsevad fondid, mitte valitsejad.

Muudatusettepanek 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 



AM\804881ET.doc 11/170 PE439.111v02-00

ET

kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita direktiiviga 
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi 
2009/…/EÜ tähenduses.

kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita direktiiviga 
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi, kui nad 
on potenstiaasle süsteemse tähtsusega.
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi 
2009/…/EÜ tähenduses.

Or. en

Selgitus

Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et vältida kõiki ühtemoodi kohtleva 
lähenemisviisiga kaasnevaid kahjusid, peaksid väiksemad alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 152
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 
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kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita direktiiviga
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi
2009/…/EÜ tähenduses.

kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta direktiiviga 2009/65/EÜ (eurofonde 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta (uuestisõnastatud))1, 
olenemata õiguslikust või lepingulisest 
vormist, mille alusel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad täidavad 
oma kohustusi. Nende fondide hulka 
võivad muu hulgas kuuluda ka 
riskifondid, börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad fondid, kinnisvarafondid, 
toorainefondid ja infrastruktuurifondid.
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi
2009/65/EÜ tähenduses.

ELT […], […], lk […]. ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

Or. en

Selgitus

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 
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Muudatusettepanek 153
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 
kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita direktiiviga
2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus-
ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)), olenemata õiguslikust 
või lepingulisest vormist, mille alusel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi 
2009/…/EÜ tähenduses.

(3) Hiljutised probleemid finantsturgudel 
on osutanud, et paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate strateegiad 
on avatud mitmetele olulistele riskidele, 
mis on seotud investorite, muude 
turuosaliste ja turgudega. Selleks et 
kehtestada terviklik ja ühtne 
järelevalvekord, tuleb luua kõnealuseid 
riske hõlmav raamistik, milles võetakse 
arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatavaid eri 
investeerimisstrateegiaid ja -tehnikaid. 
Seepärast tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kõigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ja turustavad mis tahes tüüpi 
fonde, mida ei reguleerita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. 
aasta direktiiviga 2009/65/EÜ (eurofonde 
käsitlevate õigus- ja haldusnormide 
kooskõlastamise kohta (uuestisõnastatud))1, 
olenemata õiguslikust või lepingulisest 
vormist, mille alusel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad täidavad 
oma kohustusi. Nende fondide hulka 
võivad muu hulgas kuuluda ka 
riskifondid, börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad fondid, kinnisvarafondid, 
toorainefondid ja infrastruktuurifondid.
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel ei oleks õigust valitseda 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusloa alusel eurofonde direktiivi
2009/65/EÜ tähenduses.

ELT […], […], lk […]. 1 ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi eesmärgiks 
peaks olema ka luua stiimuleid offshore-
fondide ümberasumiseks ELi, mis annaks 
mitte üksnes reguleerimise ja investorite 
kaitse eeliseid, vaid võimaldaks ka tulude 
nõuetekohast maksustamist nii valisteja, 
fondi kui ka investori tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva dikretiiviga järgitakse 
2009. aasta septembris Pittsburghis G-20 
tippkohtumisel saavutatud kokkulepet 
selle kohta, et kõiki turuosalisi, turgusid 
ja tooteid reguleeritakse asjakohaselt.

Or. en

Selgitus

Kordab kindlat otsust pidada kinni G-20 lubadusest reguleerida asjakohaselt kõiki 
turuosalisi, tooteid ja turgusid.
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Muudatusettepanek 156
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid 
investeerimisfonde.

(4) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
nõuded selle kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde ning 
kuidas alternatiivsed investeerimisfondid 
peaksid tegutsema finantsturgudel ja 
ettevõtetes, millesse nad investeerivad.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb hõlmata nii fonde kui ka valitsejaid.

Muudatusettepanek 157
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist ning keeruline oleks tagada 

(4) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
nõuded selle kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist või alternatiivsele 
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selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

investeerimisfondile tegevusloa andmise 
menetlusi, ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

Or. en

Selgitus

Tegevusloa andmise menetlust ennast käesoleva direktiiviga ei reguleerita ja see jääb riigi 
pädevate asutuste vastutusalasse.

Muudatusettepanek 158
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist või alternatiivsele 
investeerimisfondile tegevusloa andmise 
menetlusi, ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktiivi eelnõus jäädakse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
reguleerimise juurde ega reguleerita fonde endid, tuleks selgitada, et käesoleva direktiiviga ei 
reguleerita alternatiivsele investeerimisfondile tegevusloa andmist.
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Muudatusettepanek 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
ülemäärane reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

(4) Direktiivis sätestatakse nõuded selle 
kohta, kuidas alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peaksid 
valitsema nende vastutusalasse kuuluvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde. Oleks 
keeruline reguleerida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellide struktuuri 
või koostist ning keeruline oleks tagada 
selline laiaulatuslik ühtlustamine, kuna 
kõnealused fondivalitsejad valitsevad väga 
eri tüüpi alternatiivseid investeerimisfonde.

Or. en

Selgitus

Küsimus ei ole proportsionaalsuses. Fondide reguleerimine ei oleks ülemäärane, arvestades, 
kuivõrd vajalik on reguleerimine, nagu on näidanud finantskriis. Kui aga valitsejaid 
reguleeritakse terviklikult (sh valitsejaid, kes turustavad kolmandate riikide fonde või 
delegeerivad oma ülesanded kolmandate riikide üksustele), on see seatud eesmärkide 
saavutamiseks piisav.

Muudatusettepanek 160
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on kas väline valitseja, so 
juriidiline isik, kelle nimetab alternatiivne 
investeerimisfond või kes tegutseb 
alternatiivse investeerimisfondi nimel, või 
juhul, kui alternatiivne investeerimisfond 
valitseb ennast ise – st juhtimisotsused 
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langetab fondi enda juhatorgan ja välist 
üksust ei ole selleks määratud – tuleks 
fondivalitsejaks lugeda alternatiivset 
investeerimisfondi ennast. Iga 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejaks 
tuleks lugeda ainult üht juriidilist isikut.

Or. en

Selgitus

On vaja selget määratlust, et erineva struktuuriga fondidel saaks olla sisuline fondivalitseja.
See puudutab eriti alternatiivseid investeerimisfonde, mis valitsevad end ise või mida 
valitsetakse siseselt.

Muudatusettepanek 161
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid 
ja riiklikud investeerimisfondid, 
investeeringuportfellide valitsemise 
suhtes, mis toimub investorite antud 
volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt, ega portfelli 
valitsemise mõne muu individuaalse 
vormi suhtes või varade valitsemise
suhtes, mida krediidiasutused ja kindlustus 
või edasikindlustusandjad hoiavad omal 
kulul. Käesolevas direktiivis ette nähtud 
erandeid tuleks kohaldada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
kes vastavad alaliselt nende erandite 
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tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

tingimustele. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada ka pensionifondide 
valitsemise suhtes, samuti organite või 
institutsioonide suhtes, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde, ega väärtpaberistamise 
ettevõttete suhtes. Direktiivi ei tuleks 
kohaldada ka selliste investeerimisfondide 
valitsemise suhtes, millele on antud 
tegevusluba vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja ainult 
päritoluliikmesriigis. Käesolev direktiiv 
peaks hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
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investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsemise suhtes, 
mida valitsetakse ainult emaettevõte või 
tütarettevõtte jaoks, pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Ka ei tuleks seda kohaldada niisuguste 
investeerimistoodete valitsemiseks, mis on 
saanud loa vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja mida müüakse ainult 
vastava liikmesriigi territooriumil; 
riiklike, piirkondlike või kohalike 
valitsuste suhtes ja riiklike 
investeerimisvahendite või organite või 
institutsioonide suhtes, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde, ega ka töövõtjaosalusega 
süsteemide suhtes. Samuti ei tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada aktiivselt 
valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringute (sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks, kui nad valitsevad või 
turustavad potentsiaalse süsteemse 
tähtsusega alternatiivset 
investeerimisfondi. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en
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Selgitus

Et vältida soovimatuid ja ebaproportsionaalseid tagajärgi ning viia kaasnev kahju 
miinimumini, oleks vaja teatud piiratud erandeid. Eelkõige tuleks reguleerimisalast välja jätta 
riigi tasandi tooted, kuna neid reguleeritakse ja müüakse ainult riigi tasandil, nendega ei 
kaasne võimalikku süsteemset riski ja on olemas piisav tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 163
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
pensionifondid või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
ka riiklike, piirkondlike või kohalike 
valitsuste suhtes ja riiklike 
investeerimisvahendite või organite või 
institutsioonide suhtes, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde, ega ka töövõtjaosalusega 
süsteemide suhtes. Käesolevas direktiivis 
ette nähtud eranditest kasusaamiseks 
peaks asjaomane alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vastama 
nende erandite tingimustele alaliselt. 
Käesolev direktiiv peaks hõlmama kõigi 
selliste investeerimisfondide valitsejaid, 
kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
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alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada 
pensionifondide valitsemise või selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
pensionifondid või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Direktiivi ei tuleks kohaldada ka selliste 
investeerimisfondide valitsemise suhtes, 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
riiklikele õigusaktidele ja ainult 
päritoluliikmesriigis. Samuti ei tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada aktiivselt 
valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringute (sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
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(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
turustada alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid või osutada 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad turustada 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid või osutada alternatiivsete 
investeerimisfondidega seotud 
investeerimisteenuseid siiski ainult juhul 
(ja sel määral), kui kõnealuste fondide 
osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
tööstuslike valdusettevõtjate suhtes, kelle 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui nad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusühingutes 
tööstusliku äristrateegia elluviimiseks.

Or. en

Selgitus

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.
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Muudatusettepanek 165
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
pensionifondid või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Direktiivi ei tuleks kohaldada ka selliste 
investeerimisfondide valitsemise suhtes, 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
riiklikele õigusaktidele ja ainult 
päritoluliikmesriigis. Käesolevas 
direktiivis ette nähtud eranditest 
kasusaamiseks peaks asjaomane 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
vastama nende erandite tingimustele 
alaliselt. Käesolev direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.
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Or. en

Selgitus

Ainult riiklikul tasandil reguleeritavad ja tegutsevad fondid tuleks alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate direktiivi reguleerimisalast välja jätta. Puhtalt riikklikud 
fondid ja nende valitsejad ei põhjusta süsteemseid riske, kuna need fondid on üldiselt 
põhjalikult reguleeritud ning sageli valitsetakse neid samasuguste reeglite järgi nagu 
eurofonde.

Muudatusettepanek 166
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
pensionifondid või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Samuti ei tuleks seda direktiivi kohaldada 
valitsejate suhtes, kui nad valitsevad 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
investoriteks on üksnes nende 
emaettevõtted, nende tütarettevõtted või 
nende emaettevõtte teised tütarettevõtted, 
ja kui need investorid ei ole ise 
alternatiivne investeerimisfond.
Käesolevas direktiivis ette nähtud 
eranditest kasusaamiseks peaks 
asjaomane alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vastama 
nende erandite tingimustele alaliselt.
Käesolev direktiiv peaks hõlmama kõigi 
selliste investeerimisfondide valitsejaid, 
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seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Erandiklausel valitsejatele, kui nad valitsevad samast kontsernist tulevaid investeeringuid, on 
õigustatud. See ei põhjusta finantsturul täiendavaid riske. Kuna neid fonde kasutatakse sageli 
panganduskontsernides või kindlustusseltsides, on need finantsasutused järelevalvealaste 
õigusaktide järgi juba niigi kohustatud võtma meetmeid riskide vastu. Lisaks ei ole sellisel 
juhul, kui investeerimine toimub sama kontserni siseselt, vajalik ka investorikaitse.

Muudatusettepanek 167
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
pensionifondid või kindlustus või 
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krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Direktiivi ei tuleks kohaldada ka selliste 
investeerimisfondide valitsemise suhtes, 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
riiklikele õigusaktidele ja ainult 
päritoluliikmesriigis ning millel on kuni 
viis investorit. Käesolevas direktiivis ette 
nähtud eranditest kasusaamiseks peaks 
asjaomane alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vastama 
nende erandite tingimustele alaliselt.
Käesolev direktiiv peaks hõlmama kõigi 
selliste investeerimisfondide valitsejaid, 
kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Piiratud investorite arvuga fondide puhul on võimalikud individuaalsed lepingutingimused.
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kes valitsevad kuni viie investoriga fonde ja 
tegutsevad ainult riiklikul tasandil, tuleks seega käesoleva direktivii reguleerimisalast välja 
jätta, kui nende suhtes kohaldatakse kehtivaid riiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala (5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
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kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal 
kulul. Samuti ei tuleks käesolevat 
direktiivi kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

peaks hõlmama selliste 
investeerimisfondide valitsemist, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud või diskretsionaarsele
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi 
tuleks kohaldada ka ühe investori fondide 
ja hallatavate võimendusega kontode 
suhtes, et tagada ühesugust tüüpi 
investeerimisvahenditele võrdsed 
tingimused. Seda ei tuleks kohaldada 
avaliku huvi üksuste suhtes. Samuti ei 
tuleks käesolevat direktiivi kohaldada 
aktiivselt valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringute (sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada 
valdusettevõtete suhtes, kui nad on 
osanikud oma tütarettevõtetes ning kui 
sellised valdusettevõtted ei ole loodud 
peaeesmärgiga teenida tulu oma 
investoritele eeskätt tütarettevõtete 
loovutamise kaudu teatud ajavahemiku 
jooksul, vaid mille eesmärgiks on viia ellu 
äristrateegiat oma tütarettevõtete kaudu.
Direktiiv peaks hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile. 

Or. en

Selgitus

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
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spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Muudatusettepanek 169
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Et vältida nõuete 
kattumist, ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada kinniste 
ühisinvesteerimisettevõtjate suhtes, kellel 
on lubatud reguleeritud turul 
väärtpaberitega kaubelda ja kelle suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiivi 
2001/34/EÜ (mis käsitleb väärtpaberite 
ametlikku noteerimist väärtpaberibörsil ja 
nende väärtpaberite kohta avaldatavat 
teavet)1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

15. detsembri 2004. aasta direktiivi 
2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele)2 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. 
aasta direktiivi 2003/71/EÜ (väärtpaberite 
üldsusele pakkumisel või kauplemisele 
lubamisel avaldatava prospekti kohta)3.
Ühtse lähenemisviisi tagamiseks vaatab 
komisjon nii ruttu kui võimalik ning 
hiljemalt käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevaks nimetatud direktiivid läbi ja 
esitab vajadusel õigusloomega seotud 
ettepanekud, et tagada õigusaktide 
samaväärsus. Käesolev direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks.Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta)4

kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid.
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.
1 EÜT L 184, 6.7.2001, lk 1.

2 ELT L 390, 31.12.2004, lk 30.
3 ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

Or. en

Selgitus

Kinnised ühisettevõtjad, kellel on lubatud reguleeritud turul väärtpaberitega kaubelda, ei 
peaks kuuluma käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, kuna nende kohta juba kehtivad 
kapitalinõuete direktiivi, prospektidirektiivi ja läbipaistvuse direktiivi nõuded. Võrdsete 
tingimuste tagamiseks peaks komisjon siiski need direktiivid läbi vaatama ja tegema 
käesolevast direktiivist lähtuvalt vajalikud muudatused.
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Muudatusettepanek 170
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile. 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Samuti ei peeta 
käesoleva direktiivi tähenduses ettevõtjat, 
kes tegutseb kesküksusena rühma 
tütarettevõtete jaoks ja kes omab 
ettevõtetes strateegilist osalust pigem 
pikaajaliseks valdamiseks kui tulu 
teenimiseks loovutamise kaudu kindla 
ajavahemiku jooksul, 
ühisinvesteerimisettevõtjaks. Direktiivi 
2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude 
kohta) kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
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Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et väites “direktiiv peaks hõlmama kõigi selliste investeerimisfondide 
valitsejaid, kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina tegutsemiseks” peetakse silmas 
investeerimisfondide, mis kaasavad paljude investorite kapitali, et investeerida see vastavalt 
kindlaks määratud investeerimispoliitikaleriski hajutamise põhimõttel kõnealuste investorite 
kasuks, mitte investeerimisfonde laiemalt.

Muudatusettepanek 171
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, pensioni 
kogumisasutused või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad otseselt või 
kaudselt omal kulul. Direktiivi ei tuleks 
kohaldada ka selliste investeerimisfondide 
valitsemise suhtes, millele on antud 
tegevusluba vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja ainult 
päritoluliikmesriigis. Käesolevat direktiivi 
tuleks siiski kohaldada aktiivselt 
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investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringute (sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama ka kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Nende vahendite valitsejaid, mida hoiavad oma kulul pensioni kogumisasutused, tuleks 
kohelda samamoodi nagu nende vahendite valitsejaid, mida hoiavad oma kulu kindlustajad.
Ainult riiklikul tasandil reguleeritavad ja tegutsevad fondid tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta, kuna puhtalt riiklikud fondid ja nende valitsejad ei põhjusta 
süsteemseid riske, sest need fondid on üldiselt põhjalikult reguleeritud ning sageli valitsetakse 
neid samasuguste reeglite järgi nagu eurofonde. Erandid riski hajutamise põhimõtteta 
fondidele ei ole teostatavad, nagu ka aktiivselt valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringutele. 

Muudatusettepanek 172
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
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põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
tööstuslike valdusettevõtjate suhtes, kelle 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui nad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusühingutes, mille 
üle neil on kontroll tööstusliku 
äristrateegia elluviimiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Tööstuslikud valdusettevõtjad on pikaajalised omanikud ilma lahkumiskavatsuseta 
ja tööstusliku lähenemisviisiga oma vallatavatesse ettevõtetesse. Sellised ettevõtjad ei kujuta 
süsteemset riski, kuivõrd nad on väärtpaberibörsil noteeritud, kohaldatakse nende suhtes ELi 
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kehtivat äriühinguõigust, riiklikke õigusakte ja börsinoteeringu eeskirju, mis tagavad 
investoritele tõhusa kaitse. Seega tuleks nad direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 173
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid, riiklike, piirkondlike 
või kohalike valitsusorganite 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
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vastavalt käesolevale direktiivile. juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei peaks kuuluma sellised valitsusorganite 
investeerimisfondid nagu Finance Wales, mis valitseb ELi struktuurifondide vahendeid ja 
kasutab võimendusena erainvesteeringud.

Muudatusettepanek 174
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondidega, mis kaasavad 
paljude investorite kapitali, et investeerida 
see vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute suhtes, nagu 
heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida
krediidiasutused, kindlustus või 
edasikindlustusandjad ja pensionifondid
hoiavad omal kulul. Samuti ei tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada aktiivselt 
valitsetavate väärtpaberivormis 
investeeringute (sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõiki selliseid 
investeerimisfonde, kellelt ei nõuta 
tegevusluba eurofondina tegutsemiseks. 
Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
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investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb hõlmata nii fonde kui ka valitsejaid.

Muudatusettepanek 175
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid ja 
riiklikud investeerimisfondid, 
investeeringuportfellide valitsemise 
suhtes, mis toimub investorite antud 
volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt, ega portfelli 
valitsemise mõne muu individuaalse 
vormi suhtes. Samuti ei tuleks seda 
direktiivi kohaldada valitsejate suhtes, kui 
nad valitsevad alternatiivset 
investeerimisfondi, mille investoriteks on 
üksnes valitsejad ise või nende 
emaettevõtted, nende tütarettevõtted või 
nende emaettevõtte teised tütarettevõtted, 
ja kui need investorid ei ole ise 
alternatiivne investeerimisfond. 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
valdusettevõtete suhtes, kui nad on 
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osanikud oma tütarettevõtetes ning kui 
sellised valdusettevõtted ei ole loodud 
peaeesmärgiga teenida tulu oma 
investoritele eeskätt tütarettevõtete 
loovutamise kaudu teatud ajavahemiku 
jooksul, vaid mille eesmärgiks on viia ellu 
äristrateegiat oma tütarettevõtete kaudu. 
Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada 
ka pensionifondide valitsemise suhtes, 
riigiüleste institutsioonide, riiklike 
keskpankade või riiklike, piirkondlike ja 
kohalike valitsuste suhtes, samuti organite 
või institutsioonide suhtes, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde, nagu ka
töövõtjaosalusega süsteemide või 
väärtpaberistamise ettevõttete suhtes. 

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 5 eesistujariigi kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 176
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada investeerimisühingute suhtes, 
mis pakuvad portfellihalduse teenuseid 
direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt, 
pensionifondide ja muude 
pensioniorganisatsioonide suhtes, mis 
kuuluvad direktiivi 2004/41/EÜ 
kohaldamisalasse, ja nende vastavate 
varavalitsemise ja/või haldusteenuste 
ettevõte suhtes või direktiivi 2009/65/EÜ 
kohaste investeerimisfondide suhtes. 
Kulutõhususe eesmärgil peaksid 
investeerimisühingud, kes direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt haldavad 
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individuaalseid investeeringuportfelle, 
pensioni varavalitsemise ja/või 
haldusteenuse ettevõtted, eurofondide 
(vastavalt alternatiivsete 
investeerimisfondide) valitsejad olema 
praktikas võimelised oma volituste piires 
halduslikult või tegelikult investeeringuid 
ühendama. Direktiivi eesmärkidest 
lähtuvalt ei tuleks seda kohaldada 
seesuguste siseste varade ühendamise 
vormide suhtes.

Or. en

Selgitus

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Muudatusettepanek 177
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Direktiivi 2004/39/EÜ alusel lubatud 
investeerimisühingutelt ja 
krediidiasutustelt, mis on lubatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastamine), ei tuleks 
nõuda loa saamist käesoleva direktiivi 
alusel, et osutada investeerimisteenuseid 
seoses alternatiivse investeerimisfondiga. 
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Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 5 eesistujariigi kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiiviga ei takistata 
ega piirata investoritel alternatiivses 
investeerimisfondis hoitavate osakute või 
aktsiate paigutamist kapitaliturule. 
Sellised investorid või nende vahendajad 
võivad nimetatud aktsiaid või osakuid 
pakkuda või paigutada liikmesriigis 
kooskõlas asjaomase liikmesriigi 
õigusega. Kui selline pakkumine või 
paigutamine toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja algatusel, 
käsitletakse sellist pakkumist või 
paigutamist turustamisena.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga ei piirata aktsiate või osakutega kauplemist järelturul, kui ei ole 
tegemist direktiivi eeskirjadest kõrvalehoidumisega.

Muudatusettepanek 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Avaliku huvi üksuste suhtes, mis 
soetavad või haldavad avalikkuse 
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vahenditest pärit fonde, nagu 
krediidiasutused, pensionifondid, 
kindlustus või edasikindlustusandjad, kes 
hoiavad varasid omal kulul, tuleks 
kohaldada nende vastavat erikorda ning 
nende investeerimisfonde tuleks 
reguleerida iga fondi kategooria ja liigi 
eripärasid arvestades. Sellega seoses 
vaatab komisjon läbi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastamine), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiivi 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta1, 24. juuli 
1973. aasta direktiivi 73/239/EMÜ 
otsekindlustustegevuse, välja arvatud 
elukindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamisega seotud õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta2, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
novembri 2002. aasta direktiivi 
2002/83/EÜ elukindlustuse kohta3 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
novembri 2005. aasta direktiivi 
2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust 
ja millega muudetakse nõukogu direktiive
73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 
98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ4, et tagada 
kinnipidamine järgmistest põhimõtetest: 
asjakohase kontrolli nõuded, mis 
sarnanevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes 
kohaldatavate nõuetega, kehtestatakse ka 
avaliku huvi üksustele, kui nad tegelevad 
investeerimisega, ning määratakse 
kindlaks asjakohane raamistik nende 
investeeringute jaoks (eriti kapitalinõuete 
ja kapitalireservide kujul).
1ELT L 235, 23.9.2003, lk 10.
2 EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3.
3 EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.
4 ELT L 323, 9.12.2005, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 180
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiiviga tuleks 
sätestada, et iga alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kuulub direktiivi 
reguleerimisalasse, valitseb üks 
fondivalitseja, kes vastutab direktiivis 
sätestatud nõuete täitmise eest. Sõltuvalt 
õiguslikust vormist võib alternatiivset 
investeerimisfondi valitseda väliselt või 
siseselt. Alternatiivset investeerimisfondi 
tuleks pidada siseselt valitsetavaks, kui 
valitsemisülesandeid täidab alternatiivse 
investeerimisfondi juhtorgan või mõni 
muu sisemine organ. Kui alternatiivse 
investeerimisfondi õiguslik vorm lubab 
sisest valitsemist ja kui alternatiivse 
investeerimisfondi juhtorgan ei nimeta 
välist fondivalitsejat, on alternatiivne 
investeerimisfond ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja identsed.
Sellisel juhul on alternatiivne 
investeerimisfond ka alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja peaks 
seepärast täitma kõiki alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale esitatavaid 
nõudeid käesoleva direktiivi kohaselt ning
omama sellekohast luba. Kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja puhul on 
tegemist siseselt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondiga, ei tohiks tal lubada 
tegutseda ühe või mitme muu alternatiivse 
investeerimisfondi välise valitsejana.
Alternatiivset investeerimisfondi tuleks 
pidada väliselt valitsetavaks, kui fondi 
poolt või fondi arvelt on määratud väline 
juriidiline isik valitsejaks (määratud 
fondivalitseja), kes selle määramise alusel 
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on vastutav alternatiivse 
investeerimisfondi portfelli valitsemise 
eest. Üksnes kas siseselt valitsetav 
alternatiivne investeerimisfond või väline 
fondivalitseja saaksid delegeerida portfelli 
valitsemise või riskijuhtimise teistele 
majandusüksustele kooskõlas artikliga 18.
Kui väline fondivalitseja on määratud 
valitsema üht kindlat alternatiivset 
investeerimisfondi, ei tohiks seda pidada 
portfellihalduseks, nagu see on 
määratletud direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ) artikli 4 
lõike 1 punktis 9, vaid ühisportfelli 
haldamiseks käesoleva direktiivi kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 5 eesistujariigi kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 181
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiiviga tuleks 
sätestada, et iga alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kuulub direktiivi 
reguleerimisalasse, valitseb üks 
fondivalitseja, kes vastutab direktiivis 
sätestatud nõuete täitmise eest.

Or. en



PE439.111v02-00 44/170 AM\804881ET.doc

ET

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks lubada vaid ühte fondivalitsejat iga laternatiivse 
investeerimisfondi kohta.

Muudatusettepanek 182
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva direktiiviga tuleks 
sätestada, et iga alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kuulub direktiivi 
reguleerimisalasse, valitseb üks 
fondivalitseja, kes vastutab direktiivis 
sätestatud nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks lubada vaid ühte fondivalitsejat iga laternatiivse 
investeerimisfondi kohta. 

Muudatusettepanek 183
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete 
kehtestamist, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette erand, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kui nende valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide
kogumaht jääb allapoole 100 miljoni euro 
künnist. Asjaomaste fondivalitsejate 
tegevus tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 

välja jäetud
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finantsstabiilsust või turu tõhusust.
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda 
investorite suhtes tagasivõtmise õigust viie 
aasta jooksul, kohaldatakse erikünnist 
500 miljonit eurot. Kõnealune erikünnis 
on põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, 
et pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem.
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, 
likviidsusriski. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete 
kehtestamist, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette erand, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kui nende valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
kogumaht jääb allapoole 100 miljoni euro 
künnist. Asjaomaste fondivalitsejate 
tegevus tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 

välja jäetud
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Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda 
investorite suhtes tagasivõtmise õigust viie 
aasta jooksul, kohaldatakse erikünnist 
500 miljonit eurot. Kõnealune erikünnis 
on põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, 
et pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, 
likviidsusriski. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

Hõlmata tuleks kõik alternatiivsed investeerimisfondid ja alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, et mitte tekitada turul seaduselünki.

Muudatusettepanek 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete 
kehtestamist, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette erand, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kui nende valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 

välja jäetud
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kogumaht jääb allapoole 100 miljoni euro 
künnist. Asjaomaste fondivalitsejate 
tegevus tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda 
investorite suhtes tagasivõtmise õigust viie 
aasta jooksul, kohaldatakse erikünnist 
500 miljonit eurot. Kõnealune erikünnis 
on põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, 
et pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, 
likviidsusriski. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks kohaldada kõikide alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
tegemata erandeid valitsetavate varade suuruse alusel. Vastasel juhul tekitataks 
fondivalitsejatele oluline stiimul jätta fond täpselt allapoole künnist ja leida moodused, kuidas 
delegeerida võimalikult palju oma ülesannetest välistele teenuseosutajatele ja ,,nõustajatele”. 
See läheks vastuollu direktiivi eesmärgiga hõlmata kõik finantssektori osalised. 
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Muudatusettepanek 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette leebem 
kord, mida kohaldatakse süsteemselt 
mitteoluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 250 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kelle suhtes kohaldatakse 
leebemat korda, peaksid registreeruma 
pädevas asutuses ja täitma direktiivis 
sätestatud läbipaistvusnõudeid. Samas 
tuleks siiski lubada nende käsitamist 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatena, kelle suhtes kohaldatakse 
käesoleva direktiiviga ettenähtud vastavat 
korda.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et vältida kõiki ühtemoodi kohtleva 
lähenemisviisiga kaasnevaid kahjusid, peaksid väiksemad alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 187
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes 
kohaldatakse jätkuvalt mis tahes 
asjakohaseid riiklikke õigusakte ja 
vähemalt registreerimiskohustust oma 
päritoluliikmesriigis. Samas tuleks siiski 
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suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

lubada nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist 
väikestele ja keskmise suurusega 
alternatiivsetele investeerimisfondidele 
ning ära hoida alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejate alalist 
asumist kolmandatesse riikidesse 
eesmärgiga ära kasutada nõrgemat 
järelevalvet, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette erand, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kui nende valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
kogumaht jääb allapoole 100 miljoni euro 
künnist. Asjaomaste fondivalitsejate 
tegevus tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
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investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Muudatusettepanek 189
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 1 miljardi euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
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investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 1,5 
miljardit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

Direktiivis sätestatud künnise tõstmine, et mitte üleliigselt koormata väiksemaid 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid, kes ei kujuta endast süsteemset riski.

Muudatusettepanek 190
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 500 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
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finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 1 000 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Väikesed alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei kujuta süsteemset riski, 
nende hõlmamine on ebaproportsionaalne. Direktiiviga kaasnevad eeskirjade täitmiseks 
tehtavad kulutused on eriti suureks koormaks väikestele alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele, kellel ei ole erilist kasu Euroopa turustusloa kehtestamisest. Suurem künnis 
tagab, et väikesed fondid, mis ei mõjuta süsteemset riski, saab reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 191
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või (6) Selleks et vältida ülemääraste või 
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ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 500 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 1 000 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamist, 
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nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 100 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 500 
miljonit eurot. Kõnealune erikünnis on 
põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, et 
pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, likviidsusriski. 
Käesoleva direktiivi kohaldamisest 
vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

nähakse käesoleva direktiiviga ette erand, 
mida kohaldatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kui 
nende valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide kogumaht jääb 
allapoole 200 miljoni euro künnist. 
Asjaomaste fondivalitsejate tegevus 
tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust viie aasta 
jooksul, kohaldatakse erikünnist 1 miljard 
eurot. Kõnealune erikünnis on põhjendatud 
asjaoluga, et tõenäosus, et pikaajalisteks 
investeeringuteks spetsialiseerunud 
finantsvõimenduseta fondide valitsejate 
tegevus põhjustab süsteemseid riske, on 
veelgi väiksem. Lisaks välistab asjaolu, et 
investorid kinnistatakse viieks aastaks, 
likviidsusriski. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Selgitus

Madalamal künnisel on tühine mõju süsteemsele riskile, mida direktiiv püüab vähendada, 
kuigi suurendab reguleerituse koormat väiksemate fondide jaoks, kel on raske sellega toime 
tulla.
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Muudatusettepanek 193
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Et ära hoida võimalikku odavat 
ülesostmist, peaks alternatiivse 
investeerimisfondi poolt kontrollitava 
sihtäriühingu netovara vastama kapitali 
adekvaatsuse nõuetele teise 
äriühinguõiguse direktiivi kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõike 1 punkti a sätted teises nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivis 
77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivi 2006/68/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 
77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise osas) artikli 1 punkti 4 alapunkti b ja artikli 1 punkti 5 
sätted saavad aidata ära hoida varade odavat ülesostmist, samal ajal jätavad piisavlt 
tegutsemisruumi seaduslikeks strateegilisteks ümberkorraldusteks. 

Muudatusettepanek 194
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Et ära hoida võimalikku varade 
odavat ülesostmist sihtäriühingutes, kuhu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitsetav alternatiivne investeerimisfond 
investeerib, peaks fondivalitseja tagama, 
et alternatiivse investeerimisfondi 
investeeringu korral sihtäriühingusse 
peetakse kinni kolmeaastasest 
müügikeelust.

Or. en
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Selgitus

Fondid, mis omandavad kontrolli sihtäriühingus, ei tohi kolme aasta jooksul oma aktsiaid 
müüa, et vältida selle äriühingu odavat ülesostmist.

Muudatusettepanek 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus 
turustada ühenduses alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
liidus. 

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide alternatiivsete investeerimisfondide turustamist käsitletakse 
üksikasjalikumalt järgnevates muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 196
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
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investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
piiriülest valitsemist kogu liidus. 
Tegevusloa saanud fondivalitsejal peaks 
olema õigus turustada liidus alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kogu liidus kutselistele investoritele, 
kohaldades selleks vastavat teatamise 
korda. Kooskõlas käesoleva direktiivi 
sätetega peaks liikmesriikidel olema 
võimalus oma territooriumil lubada või 
jätkuvalt lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
riiklike seaduste alusel kutselistele 
investoritele alternatiivseid 
investeerimisfonde, mis ei kuulu selle 
direktiivi reguleerimisalasse. 
Liikmesriikidel peaks olema ka võimalus 
oma territooriumil lubada või jätkuvalt 
lubada kutselistel investoritel otsida 
investeerimisvõimalusi ja investeerida 
omal vastutusel alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis alaliselt 
asuvad teistes liikmesriikides või 
kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Seoses terminiga ’valitsemine’ terminoloogia ühtlustamine eurofondide direktiiviga. Euroopa 
turustusluba kehtib ainult ühenduses alaliselt asuvatele alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele, jätab aga liikmesriikidele õiguse lubada oma territooriumil investeerimist börsil 
noteerimata aktsiatesse ja turustamist kutselistele investoritele, samuti õiguse osta Euroopa 
turustusloata alternatiivseid investeerimisfonde kutseliste investorite algatusel.
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Muudatusettepanek 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemisteenuseid kogu ühenduses. 
Tegevusloa saanud ja ELis asutatud
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses asutatud alternatiivseid 
investeerimisfonde kogu liidus kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalus oma territooriumil lubada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel turustada riiklike seaduste 
alusel kutselistele investoritele 
alternatiivseid investeerimisfonde, mis on 
asutatud kolmandates riikides või mis ei 
kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Liikmesriigid võivad 
lisaks oma territooriumil lubada 
kutselistel investoritel investeerida omal 
vastutusel alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis on asutatud 
kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Erainvestoritele suunatud riiklikud eeskirjad võiksid edasi kehtida kõrvuti Euroopa 
turustusloaga ning lubada kolmandate riikide fondide turustamist liikmesriigis vastavalt 
kehtivale riiklikule seadusele. 



PE439.111v02-00 60/170 AM\804881ET.doc

ET

Muudatusettepanek 198
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus
turustada ühenduses alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide ja nende valitsejate 
tegevust reguleeriv ühtlustatud ja range 
õigus- ja järelevalveraamistik. Käesoleva 
direktiivi kohaselt antav tegevusluba peaks 
hõlmama kõiki alternatiivseid 
investeerimisfonde, mis on kättesaadavad 
Euroopa Liidu investoritele või mis 
tegutsevad finantsturgudel kogu ELis. 
Tegevusloa saanud alternatiivset 
investeerimisfondi peaks saama turustada 
ELis kutselistele investoritele, kohaldades 
selleks vastavat teatamise korda.

Or. en

Selgitus

Investorite kaitse nõuab direktiivi laiendamist kõigile alternatiivsetele investeerimisfondidele, 
mis saavad vahendeid Euroopa investoritelt. Et kaitsta turu stabiilsust Euroopas, on vaja 
kontrollida alternatiivseid investeerimisfonde, mis investeerivad Euroopa finantsturgudele.

Muudatusettepanek 199
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemist kogu ELis. Tegevusloa saanud 
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ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ELis alternatiivseid investeerimisfonde 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

Or. en

Selgitus

On oluline tunnistada, et teatavatel tingimustel, eelkõige kolmandates riikides asuvate 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, võib fondivalitseja toimida üksnes seoses 
alternatiivse investeerimisfondi valitsemisega. Alternatiivse investeerimisfondi juhtimisega 
seotud toiminguid võivad teha kolmandad isikud, kelle on selleks määranud kas alternatiivne 
investeerimisfond või selle valitseja. Samuti on oluline lubada teatavate alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamist ühenduses asuvatele jaeinvestoritele, sõltuvalt riiklike 
järelevalveasutuste kehtestatud täiendavatest nõuetest.

Muudatusettepanek 200
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
alternatiivseid investeerimisfonde ja 
seepärast ei piirata liikmesriikide õigust 
kehtestada või jätkuvalt kohaldada 
täiendavaid nõudeid nende territooriumil 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes. Asjaolu, et 
liikmesriik võib oma territooriumil 
alaliselt asuvate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kehtestada 
täiendavaid nõudeid, ei tohiks piirata 
teises liikmesriigis käesoleva direktiivi 
kohaselt tegevusloa saanud fondivalitseja 
õigust turustada kutselistele investoritele 
väljaspool liikmesriiki, kes kõnealused 
täiendavad nõuded kehtestas, alaliselt 
asuvat alternatiivset investeerimisfondi ja 
seepärast ei kohaldata kõnealuste fondide 
suhtes kõnealuseid täiendavaid nõudeid. 

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleb reguleerida tooteid (alternatiivsed investeerimisfondid), mitte 
nende valitsejaid.

Muudatusettepanek 201
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
alternatiivseid investeerimisfonde ja
seepärast ei piirata liikmesriikide õigust 
kehtestada või jätkuvalt kohaldada 
täiendavaid nõudeid nende territooriumil 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes. Asjaolu, et 
liikmesriik võib oma territooriumil alaliselt 
asuvate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kehtestada 
täiendavaid nõudeid, ei tohiks piirata teises 
liikmesriigis käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitseja õigust 
turustada kutselistele investoritele 
väljaspool liikmesriiki, kes kõnealused 
täiendavad nõuded kehtestas, alaliselt 
asuvat alternatiivset investeerimisfondi ja 
seepärast ei kohaldata kõnealuste fondide 
suhtes kõnealuseid täiendavaid nõudeid. 

(8) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
alternatiivseid investeerimisfonde.
Seepärast võib alternatiivseid 
investeerimisfonde edaspidigi reguleerida 
ja nende üle järelevalvet teostada riigi 
tasandil ning käesoleva direktiiviga ei 
piirata liikmesriikide õigust kehtestada või 
jätkuvalt kohaldada riiklikke nõudeid 
nende territooriumil asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes. Asjaolu, et 
liikmesriik võib oma territooriumil 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kehtestada 
täiendavaid nõudeid võrreldes teistes 
liikmesriikides kohaldatavate nõuetega, ei 
tohiks piirata teises liikmesriigis käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
fondivalitseja õigust turustada kutselistele 
investoritele teises liikmesriigis kui see, 
kes kõnealused täiendavad nõuded 
kehtestas, asutatud alternatiivset 
investeerimisfondi ja seepärast ei kohaldata 
kõnealuste fondide suhtes kõnealuseid 
täiendavaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks endiselt olema lubatud anda nende jurisdiktsioonis alaliselt asuvatele 
alternatiivsetele investeerimisfondidele tegevuslubasid ja teostada nende üle järelevalvet ning 
kehtestada neile täiendavaid nõudeid, eelkõige kui neid turustatakse jaeinvestoritele. 
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Asukohariigis alaliselt asuvate alternatiivsete investeerimisfondide turustamine 
jaeinvestoritele ei tohiks aga sõltuda rangematest nõudmistest, kui on need, mida 
kohaldatakse teises liikmesriigis asutatud ja piiriüleselt turustatavate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 202
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
alternatiivseid investeerimisfonde ja 
seepärast ei piirata liikmesriikide õigust 
kehtestada või jätkuvalt kohaldada 
täiendavaid nõudeid nende territooriumil 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes. Asjaolu, et 
liikmesriik võib oma territooriumil alaliselt 
asuvate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kehtestada 
täiendavaid nõudeid, ei tohiks piirata teises 
liikmesriigis käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitseja õigust 
turustada kutselistele investoritele 
väljaspool liikmesriiki, kes kõnealused 
täiendavad nõuded kehtestas, alaliselt 
asuvat alternatiivset investeerimisfondi ja 
seepärast ei kohaldata kõnealuste fondide 
suhtes kõnealuseid täiendavaid nõudeid. 

(8) Käesoleva direktiiviga ei reguleerita 
alternatiivseid investeerimisfonde ja 
seepärast ei piirata liikmesriikide õigust 
kehtestada või jätkuvalt kohaldada 
täiendavaid nõudeid nende territooriumil 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes. Ent 
tunnistades alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatava 
õigus- ja halduskorralduse erinevusi, võib 
alternatiivne investeerimisfond olla 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kui ta vastutab oma valitsemise eest ise.
Asjaolu, et liikmesriik võib oma 
territooriumil alaliselt asuvate 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes 
kehtestada täiendavaid nõudeid, ei tohiks 
piirata teises liikmesriigis käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
fondivalitseja õigust turustada kutselistele 
investoritele väljaspool liikmesriiki, kes 
kõnealused täiendavad nõuded kehtestas, 
alaliselt asuvat alternatiivset 
investeerimisfondi ja seepärast ei kohaldata 
kõnealuste fondide suhtes kõnealuseid 
täiendavaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Sellega kehtestatakse põhimõte, et vajaduse korral võib alternatiivsele investeerimisfondile 
anda loa tegutseda alternatiivse investeerimisfondi valitsejana. 
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Muudatusettepanek 203
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva direktiiviga tuleks ühtlasi 
kehtestada kõrged nõuded alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale, kuid ei 
tohiks piirata liikmesriikide õigust 
kehtestada täiendavaid nõudeid nende 
territooriumil asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes, 
näiteks selleks, et tagada investorite 
kaitse. Riigis alaliselt asuvale alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale 
kehtestatavad täiendavad nõuded ei tohiks 
piirata käesoleva direktiiviga antud õigusi 
fondivalitsejale, kes on tegevusloa 
käesoleva direktiivi kohaselt saanud teises 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

On asjakohane, et käesolev direktiiv ühtlustaks võimalikult vähe, lubamaks liikmesriikidel 
kehtestada täiendavaid nõudeid nende territooriumil asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes, sealhulgas selleks, et lahendada õigeaegselt esilekerkivaid probleeme, mis 
vastasel juhul võivad ohustada investorite kaitset või finantsstabiilsust.

Muudatusettepanek 204
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) ELis alaliselt asuv alternatiivne 
investeerimisfond, mille fondivalitseja on 
asutatud kolmandas riigis ja järgib 
artiklis 39 sätestatud nõuetega 
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samaväärseid nõudeid, ei pea järgima 
käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid 
ning seda ei peeta ennast ise valitsevaks 
alternatiivseks investeerimisfondiks. 
Sellise alternatiivse investeerimisfondi 
suhtes ei kohaldata käesoleva direktiiviga 
kehtestatud turustusluba, kuid 
liikmesriigid võivad lubada oma 
territooriumil alaliselt asuvatel kutselistel 
investoritel investeerida omal algatusel 
sellisesse alternatiivsesse 
investeerimisfondi.

Or. en

Selgitus

Kui kehtestada samaväärsuse kriteeriumid ühenduses asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja väljaspool ühendust asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes, siis sellest piisab võrdse konkurentsiolukorra loomiseks. Ilmselt ei ole vaja 
kehtestada täiendavaid kriteeriume ühenduses asutatud alternatiivse investeerimisfondi jaoks, 
mille fondivalitseja on asutatud kolmandas riigis ja järgib direktiivi nõuetega samaväärseid 
nõudeid.

Muudatusettepanek 205
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ilma et see piiraks muude ühenduse
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes 
rangemaid nõudeid, kui fondivalitsejad 
turustavad alternatiivset investeerimisfondi 
ainult jaeinvestoritele või kui 
fondivalitsejad turustavad sama 
alternatiivset investeerimisfondi nii 
kutselistele investoritele kui ka 
jaeinvestoritele, olenemata asjaolust, kas 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid turustatakse 
riigisiseselt või piiriüleselt. Kõnealused 

(9) Ilma et see piiraks muude ELi 
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes 
rangemaid nõudeid, kui fondivalitsejad 
turustavad alternatiivset investeerimisfondi 
ainult jaeinvestoritele või kui 
fondivalitsejad turustavad sama 
alternatiivset investeerimisfondi nii 
kutselistele investoritele kui ka 
jaeinvestoritele, olenemata asjaolust, kas 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid turustatakse 
riigisiseselt või piiriüleselt. Kõnealused 
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kaks erandit võimaldavad liikmesriikidel 
vajaduse korral võtta jaeinvestorite 
kaitseks täiendavaid kaitsemeetmeid. 
Sellega võetakse arvesse asjaolu, et 
alternatiivsed investeerimisfondid on sageli 
mittelikviidsed ja neile on omane suur 
kapitalikaotuse risk. Alternatiivsete 
investeerimisfondidega seotud 
investeerimisstrateegiad ei vasta tavaliselt 
jaeinvestorite investeerimisprofiilile või 
vajadustele. Need sobivad pigem 
kutselistele investoritele ja investoritele, 
kellel on piisavalt suur 
investeerimisportfell, et seeläbi maandada 
sellise investeeringuga seotud suuremat 
kapitalikaotuse riski. Sellest hoolimata 
võivad liikmesriigid lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
kõiki või teatavaid tüüpe alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele nende 
territooriumil. Võttes arvesse direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 19 lõikeid 4 ja 5 
peaksid liikmesriigid jätkuvalt tagama 
asjakohaste sätete kohaldamise, kui nad 
lubavad alternatiivset investeerimisfondi 
turustada jaeinvestoritele. Direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud, kes osutavad 
jaeklientidele investeerimisteenuseid, 
peavad kõnealuseid täiendavaid 
kaitsemeetmeid arvesse võtma, kui nad iga 
jaekliendi puhul hindavad teatava 
alternatiivse investeerimisfondi sobivust 
või asjakohasust. Kui liikmesriik lubab 
turustada alternatiivset investeerimisfondi 
jaeinvestoritele oma territooriumil, tuleks 
seda võimaldada nii, et see ei oleneks 
asjaolust, millises liikmesriigis on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
asutatud, kusjuures täiendavaid sätteid 
tuleks kohaldada kõigi suhtes võrdsetel 
alustel.

kaks erandit võimaldavad liikmesriikidel 
vajaduse korral võtta jaeinvestorite 
kaitseks täiendavaid kaitsemeetmeid. 
Sellega võetakse arvesse asjaolu, et 
alternatiivsed investeerimisfondid on sageli 
mittelikviidsed ja neile on omane suur 
kapitalikaotuse risk. Alternatiivsete 
investeerimisfondidega seotud 
investeerimisstrateegiad ei vasta tavaliselt 
jaeinvestorite investeerimisprofiilile või 
vajadustele. Need sobivad pigem 
kutselistele investoritele ja investoritele, 
kellel on piisavalt suur 
investeerimisportfell, et seeläbi maandada 
sellise investeeringuga seotud suuremat 
kapitalikaotuse riski. Sellest hoolimata 
võivad liikmesriigid lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
kõiki või teatavaid tüüpe alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele nende 
territooriumil. ELi institutsioonid ja 
eelkõige komisjon peaksid kaaluma, kas 
tuleks teha ettepanek võtta vastu 
konkreetne ELi raamistik, et kindlaks 
määrata ELis ühiseeskirjad alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamiseks 
jaeinvestoritele. Võttes arvesse direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 19 lõikeid 4 ja 5 
peaksid liikmesriigid jätkuvalt tagama 
asjakohaste sätete kohaldamise, kui nad 
lubavad alternatiivset investeerimisfondi 
turustada jaeinvestoritele. Direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud, kes osutavad 
jaeklientidele investeerimisteenuseid, 
peavad kõnealuseid täiendavaid 
kaitsemeetmeid arvesse võtma, kui nad iga 
jaekliendi puhul hindavad teatava 
alternatiivse investeerimisfondi sobivust 
või asjakohasust. Kui liikmesriik lubab 
turustada alternatiivset investeerimisfondi 
jaeinvestoritele oma territooriumil, tuleks 
seda võimaldada nii, et see ei oleneks 
asjaolust, millises liikmesriigis on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
asutatud, kusjuures täiendavaid sätteid 
tuleks kohaldada kõigi suhtes võrdsetel 
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alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesoleva direktiiviga ei takistata 
ega piirata investoritel alternatiivses 
investeerimisfondis hoitavate osakute või 
aktsiate turustamist kapitaliturul. Sellised 
investorid või nende vahendajad võivad 
nimetatud aktsiaid või osakuid pakkuda 
või turustada liikmesriigis asuvatele 
investoritele kooskõlas asjaomase 
liikmesriigi õigusega. Kui selline 
pakkumine või turustamine toimub 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel, käsitatakse sellist pakkumist või 
turustamist käesoleva direktiivi 
kohaldamisel turustamisena alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt. 

Or. en

Selgitus

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.
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Muudatusettepanek 207
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 
2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Investeeringu liigitamine alternatiivses investeerimisfondis kas lihtfinantsinstrumendiks või 
keeruliseks finantsinstrumendiks peaks edaspidigi sõltuma finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi artikliga 38 kehtestatud kriteeriumite täitmisest.

Muudatusettepanek 208
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 
2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Nagu seda tunnistatakse eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekus, et pea me käesoleva 
direktiivi puhul asjakohaseks sätestada, et alternatiivset investeerimisfondi tuleb automaatselt 
pidada keeruliseks finantsinstrumendiks.

Muudatusettepanek 209
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 
2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pidades kõiki käesoleva direktiiviga hõlmatud alternatiivseid investeerimisfonde keerulisteks 
finantsinstrumentideks, jäetakse tähelepanuta asjaolu, et direktiiv hõlmab struktuuri, riskide 
ja strateegia poolest väga erinevaid fonde, sealhulgas rangelt normitud fondid, mille 
reguleerimise aluseks olevad eeskirjad sarnanevad eurofondide omadele. Seepärast ei oleks 
sellega seoses asjakohane läheneda kõigile ühe mõõdupuuga.

Muudatusettepanek 210
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 

välja jäetud
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2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

Or. en

Selgitus

Investeeringu liigitamine alternatiivses investeerimisfondis kas lihtfinantsinstrumendiks või 
keeruliseks finantsinstrumendiks peaks edaspidigi sõltuma finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi artikliga 38 kehtestatud kriteeriumite täitmisest.

Muudatusettepanek 211
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 
2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pidades kõiki käesoleva direktiiviga hõlmatud alternatiivseid investeerimisfonde keerulisteks 
finantsinstrumentideks, jäetakse tähelepanuta asjaolu, et direktiiv hõlmab struktuuri, riskide 
ja strateegia poolest väga erinevaid fonde, sealhulgas rangelt normitud fondid, mille 
reguleerimise aluseks olevad eeskirjad sarnanevad eurofondide omadele. Seepärast ei oleks 
sellega seoses asjakohane läheneda kõigile ühe mõõdupuuga.
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Muudatusettepanek 212
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada 
investeerimisühingute klientidele 
kõrgetasemeline kaitse direktiivi 
2004/39/EÜ tähenduses, ei tuleks 
käesolevas direktiivis alternatiivseid 
investeerimisfonde käsitada 
lihtfinantsinstrumentidena. Seetõttu 
tuleks kõnealust direktiivi vastavalt 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 10 kohaselt liigitatakse alternatiivseid investeerimisfonde enamasti keeruliste 
finantsinstrumentide hulka. See on vastuolus finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 
artikliga 38, mille kohaselt reguleeritud avatud fondide osakuid ei peeta harilikult 
keerulisteks finantsinstrumentideks. Nimetatud direktiivi sätted pakuvad usaldusväärseid 
kriteeriume finantsinstrumentide liigitamisel keerulisteks ja lihtinstrumentideks.

Muudatusettepanek 213
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning arvestades olulist 
kattuvust direktiivis 2009/65/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatud 
tegevusloa andmise nõuete vahel, peab 
kas eelnimetatud või käesoleva direktiivi 
alusel tegevusloa saanud valitsejatel 
olema õigus saada tegevusluba teise 
direktiivi alusel, mille puhul on uue 
tegevusloa saamiseks vaja täita ainult 
asjaomaseid täiendavaid nõudeid. Sellega 
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seoses peab olema võimalik teha 
dokumentide osas ristviiteid, eeldusel, et 
nendes dokumentides sisalduvat teavet ei 
muudeta. Seepärast tuleb muuta direktiivi 
2009/65/EÜ.

Or. en

Selgitus

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Muudatusettepanek 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutavate
valitsemisteenuste järjepidevus ja 
korrapärasus, tuleb kehtestada 
miinimumkapitali nõuded. Omakapitali 
nõuded peaksid katma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võimalikud 
riskid, mis on seotud kutsealase 
vastutusega kõigi tema tegevuste puhul, 
sealhulgas delegeerimise või volituse 
alusel osutatud valitsemisteenuste puhul.

(11) Selleks et tagada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutatavate
valitsemisteenuste järjepidevus ja 
korrapärasus, tuleb kehtestada 
miinimumkapitali nõuded. Omakapitali 
nõuded peaksid katma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võimalikud 
riskid, mis on seotud kutsealase 
vastutusega kõigi tema tegevuste puhul, 
sealhulgas delegeerimise või volituse 
alusel osutatud valitsemisteenuste puhul.
Omavahendid tuleb investeerida 
likviidsesse varasse või lühikese aja 
jooksul hõlpsasti rahaks vahetatavasse 
varasse ning neid ei tohi kasutada 
spekuleerimiseks.

Or. en
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Selgitus

Vajalik, et tõhustada kapitalinõudeid.

Muudatusettepanek 215
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
määrama depoopanga, kes kannab
investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse. 

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagama, et depositaari ülesandeid, mis 
seisnevad investori raha eraldi arvele
kandmises, finantsinstrumentide 
hoidmises ja kontrollimises, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse, täidetakse sõltumatult ja 
üksnes alternatiivse investeerimisfondi 
investorite huvides. Neid ülesandeid võib 
täita depoopank.

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et suruda depositaari ideed peale mitmesugustele olemasolevatele 
fondistruktuuridele, tuleks selgelt määratleda depoopanga ülesanded ning need määrata 
depoopangale või muule asutusele, kes tagab, et ülesannete sõltumatu täitmine vastab 
investorite parimatele huvidele. 
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Muudatusettepanek 216
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
määrama depoopanga, kes kannab 
investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse.

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagama depoopanga määramise, kes 
kannab investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja peab tagama, et depoopanga määrab alternatiivne 
investeerimisfond, mitte tema ise.

Muudatusettepanek 217
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks.
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
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nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
määrama depoopanga, kes kannab 
investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse.

nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagama depoopanga määramise, kes 
kannab investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab
investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade 
omandiõiguse.

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Kuigi 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad valitsevad alternatiivseid 
investeerimisfonde, kasutades eri 
ärimudeleid ja korraldust, muu hulgas 
varade hoidmiseks, on oluline määrata 
valitsejast eraldiseisev depoopank, mis 
täidaks depositaari ülesandeid
alternatiivse investeerimisfondi suhtes. 
Depoopank vastutab selle eest, et investori 
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raha kantakse eraldi arvetele, hoiab 
finantsinstrumente, sealhulgas võtab 
hoiule hoitavaid finantsinstrumente, ja 
kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja 
kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi 
muude varade omandiõiguse. Depoopank 
võib hoida ühist eraldi arvet mitme 
alternatiivse investeerimispanga jaoks.

Or. en

Selgitus

Artikli 17 lõplikul vormistamisel tuleb teha vastavad muudatused.

Muudatusettepanek 219
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab 
investori raha eraldi arvele, hoiab 
finantsinstrumente ja kontrollib, kas 
alternatiivne investeerimisfond või 
fondivalitseja kõnealuse fondi nimel on 
omandanud kõigi muude varade
omandiõiguse.

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kontrollib, et 
alternatiivse investeerimisfondi raha on 
hoiustatud asjakohaselt ühes või mitmes 
heakskiidetud krediidiasutuses, hoiab 
finantsinstrumente ja nendes sisalduvaid 
nõudeid ning kontrollib nende andmete ja 
dokumentide säilitamist, mis kinnitavad 
alternatiivse investeerimisfondi
omandiõiguse olemust ja vahendeid ning 
varade asukohta.
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Or. en

Selgitus

Muudatused on vajalikud kooskõlaks alltoodud artikli 17 ettepanekute projektiga.

Muudatusettepanek 220
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab investori 
raha eraldi arvele, hoiab finantsinstrumente 
ja kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja 
kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi 
muude varade omandiõiguse.

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab investori 
raha eraldi arvele, hoiab finantsinstrumente 
ja kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja 
kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi 
muude varade omandiõiguse, ja teostab 
alternatiivse investeerimisfondi üle 
järelevalvet investorite huvides.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon peab olema volitatud 
võtma vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290, et kehtestada ja 
säilitada kohustuslikke tasustamispoliitika 
suuniseid. Oluline on tagada asjakohane 
sidusus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute tasustamispoliitikat 
käsitlevate sätete vahel. Kõnealused 
kohustuslikud suunised peavad seega 
tagama, et järgitakse direktiivi 
2006/48/EÜ V lisas esitatud tasustamist 
käsitlevate sätete asjakohaseid elemente. 
Selliste delegeeritud õigusaktide 
koostamisel peab komisjon arvestama 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse nõuandeid.

Or. en

Selgitus

G20 kiitis heaks finantsstabiilsuse nõukogu põhimõtted usaldusväärse tasustamispoliitika 
kohta. Seda kajastavaid ELi eeskirju rakendatakse direktiivi 2006/48/EÜ (osa kapitalinõuete 
direktiivist) muutmise abil. Et tagada ELi finantssektori tasustamispoliitka kooskõla, peaksid 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasustamispoliitika kohustuslikud suunised põhinema 
otseselt kõikidel direktiivi 2006/48/EÜ asjakohastel elementidel. Et tagada parlamendi ja 
nõukogu nõuetekohane järelevalve, tuleks sellised suunised kehtestada delegeeritud 
õigusaktiga.
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Muudatusettepanek 222
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Riigi- ja valitsusjuhtide avalduses, 
mis tehti 24. ja 25. septembril 2009 
Pittsburghis toimunud G20 tippkohtumise 
järel, esitati rahvusvaheline konsensus 
pankade ja teiste süsteemselt oluliste 
finantsteenuseid osutavate äriühingute 
töötajate tasustamise kohta. Kõnealuseid 
põhimõtteid tuleb kohaldada käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse jäävate 
süsteemselt oluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
asjassepuutuvate töötajate suhtes. 
Komisjon peab võtma vastavad 
rakendusmeetmed ning tagama, et kõik 
sellised meetmed on proportsionaalsed ja 
neid rakendatakse ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate konkurentsivõime suhtes 
erapooletult.

Or. en

Selgitus

Kuigi võib vaidlustada võimalust tegeleda tasustamise küsimusega, kui pidada silmas 
tulevikus tasustamise teatava avalikustamise kavandamist, peaks pädevaid asutusi puudutama 
üksnes teave süsteemselt oluliste alternatiivsete investeerimisfonide valitsejate 
asjassepuutuvate töötajate kompenseerimise kohta, et jälgida finantsstabiilsuse 
järelevalvenõukogu ja komisjoni põhimõtete rakendamist. Sarnasest tasustamispoliitikast ei 
tõuseks tulu alternatiivsete investeerimisfondide investoritele, kui sel pole õigust tagasinõutud 
summadelt tagasimaksetele.
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Muudatusettepanek 223
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Riigi- ja valitsusjuhtide avalduses, 
mis tehti 24. ja 25. septembril 2009 
Pittsburghis toimunud G20 tippkohtumise 
järel, esitati rahvusvaheline konsensus 
pankade ja teiste süsteemselt oluliste 
finantsteenuseid osutavate äriühingute 
töötajate tasustamise kohta. Neid 
põhimõtteid tuleb proportsionaalselt 
kohaldada käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes. Tasustamispoliitika 
põhimõtetes tuleb tunnistada, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kohaldada sätteid 
erinevalt, sõltuvalt nende enda ja nende
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
suurusest, sisekorraldusest ning tegevuse 
olemusest, ulatusest ja keerukusest. On 
teada, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
tasustamispoliitika põhimõtteid võib 
rakendada erinevalt nendest, mis on 
kasutusel krediidiasutustes, sest see 
tuleneb nende erinevast ärimudelist.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamine peab olema kooskõlas G20 
põhimõtetega ning Gauze raporti muudatusettepanekus 7 esitatud lähenemisviisiga lisada uus 
põhjenduse keel põhjenduses 12 a. Märkus, et see peab olema proportsionaalne. Väga oluline 
on, et kõikides põhimõtetes või rakendusmeetmetes tunnistataks, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ja varahaldurid üldiselt toimivad võrreldes pankade ja 
krediidiasutustega väga erinevate äri- ja tasustamismudelite alusel. 
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Muudatusettepanek 224
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Et vähendada halvasti kavandatud 
tasustamissüsteemide võimalikku 
negatiivset mõju usaldusväärsele 
riskijuhtimisele ja üksikisikute 
riskikäitumise kontrollimisele, tuleb 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
panna selge kohustus kehtestada selliste 
töötajate kategooriate suhtes, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
nende valitsevate alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiile, 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
kooskõlas olevad tasustamispoliitika ja -
tavad ning neid rakendada. Sellised 
töötajate kategooriad peavad hõlmama 
vähemalt kõrgema astme juhtkonda, 
riskide võtjaid ja kontrolliülesannete 
täitjaid. Et edendada tasustamispoliitika 
ja -tavade hindamisega seotud 
järelevalvetegevuse ühtlustamist, peab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (ESMA) tagama alternatiivsete 
investeerimisfondide sektori 
usaldusväärse tasustamispoliitika 
suuniste olemasolu. 

Or. en

Selgitus

Tasustamisstruktuure tuleb reguleerida, kuna need moodustavad osa usaldusväärsest 
riskijuhtimisest.
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Muudatusettepanek 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Et vähendada halvasti kavandatud 
tasustamissüsteemide võimalikku 
negatiivset mõju usaldusväärsele 
riskijuhtimisele ja üksikisikute 
riskikäitumise kontrollimisele, tuleb 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
panna selge kohustus kehtestada selliste 
töötajate kategooriate suhtes, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
nende riskiprofiili või nende valitsevate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
riskiprofiile, tõhusa riskijuhtimisega 
kooskõlas olevad tasustamispoliitika ja -
tavad ning neid rakendada. Sellised 
töötajate kategooriad peavad hõlmama 
vähemalt kõrgema astme juhtkonda, 
riskide võtjaid ja kontrolliülesannete 
täitjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Et vältida ülemäärast riskide 
võtmist ja soodustada huvide paremat 
vastavust, peavad fondivalitsejad 
eraldama nende valitsetavatesse 
fondidesse mõningal määral isiklikke 
vahendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon peab esitama asjakohase 
horisontaalse õigusakti ettepaneku, mis 
täpsustaks depoopanga kohustusi ja 
vastutust. Käesolevat direktiivi tuleb 
vajaduse korral õigeaegselt muuta.

Or. en

Selgitus

Tõeliselt võrdsete võimaluste loomiseks peaks komisjon tegema horisontaalse meetme 
ettepaneku, et määrata kindlaks depoopanga kohustused ja vastutuse. Samu nõudeid tuleks 
kohaldada kõikide ELi depoopankade suhtes.

Muudatusettepanek 228
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada. Varade hindamise ning 
varade puhasväärtuse arvutamise protsess 
ei tohi funktsionaalselt sõltuda 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate valitsemisega seotud 
funktsioonidest. Vajaduse korral peab 
alternatiivsete investeerimisfondide 
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valitsejatel olema võimalik varade 
hindamist ja varade puhasväärtuse 
arvutamist delegeerida kolmandale 
osapoolele või teda selleks volitada.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada. Varade hindamise ning 
varade puhasväärtuse arvutamise protsess 
ei tohi funktsionaalselt sõltuda 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate investeeringute valitsemisega 
seotud funktsioonidest. Vajaduse korral 
peab kooskõlas siseriikliku õigusega 
olema võimalik varade hindamist ja 
varade puhasväärtuse arvutamist 
delegeerida kolmandale osapoolele või 
teda selleks volitada.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine eurofondide direktiivi ja siseriikliku õigusega. Hindamisfunktsioon ei 
tohiks sõltuda alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate investeeringute valitsemisega 
seotud funktsioonidest. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad võivad kooskõlas 
siseriikliku õigusega hindamist delegeerida spetsialiseerunud kolmandale osapoole või teda 
selleks volitada.
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Muudatusettepanek 230
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada. Varade hindamine ning 
varade puhasväärtuse arvutamine ei tohi 
funktsionaalselt sõltuda alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsemisega seotud funktsioonidest. 
Vajaduse korral peab alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel olema 
võimalik varade hindamist ja varade 
puhasväärtuse arvutamist delegeerida 
kolmandale osapoolele või teda selleks 
volitada.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 16 esildatud muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 231
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
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süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada ja nõuda, et varade 
hindamine oleks funktsionaalselt 
sõltumatu. Varade hindamist ning varade 
puhasväärtuse arvutamist peab olema 
võimalik delegeerida kolmandale 
osapoolele. On oluline, et hindamine 
rajaneb usaldusväärsel ja ulatuslikul 
metoodikal. Sel eesmärgil tuleb metoodika 
avaldada.

Or. en

Selgitus

Nii kaua kui hindamine on portfelli haldamisest funktsionaalselt sõltumatu, ei tohiks nõuda 
välishindaja määramist. Hindaja rollist olulisem on kasutatava metoodika usaldusväärsus, 
seega tuleb see avaldada eelkõige raskesti hinnatavate varade puhul.

Muudatusettepanek 232
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel peab 
olema võimalik delegeerida varade 
hindamist ning varade puhasväärtuse 
arvutamist kolmandale osapoolele.

Or. en
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Selgitus

Kui asjaolud nõuavad, siis viiakse juba hindamine vajaduse korral läbi sõltumatute 
ekspertide poolt. Kõik varad ei nõua sõltumatut hindamist, kuid sõltumatu hindamise 100% 
nõue suurendab fondide kulusid ja vähendab investorite tulu.

Muudatusettepanek 233
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad 
rakendaksid hindamiskorda, tagamaks 
alternatiivsete investeerimisfondide 
varade nõuetekohast hindamist, et 
tuletada õiglane alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
varade puhasväärtus.

Or. en

Selgitus

Kohustus määrata alternatiivse investeerimisfondi osakute või aktsiate või fondis hoitavate 
varade hindamiseks välishindaja ei ole vajalik, kui alternatiivse investeerimisfondi osakud või 
aktsiad või varad on börsil noteeritud ja seega määrab nende väärtuse turg.
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Muudatusettepanek 234
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad
oma investeerimisstrateegiates tugevat
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
oma investeerimisstrateegias pidevalt 
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsed 
investeerimisfondid kasutavad 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes, kes kasutavad 
teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid. 
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes, kes oma 
investeerimisstrateegias pidevalt kasutavad 
suurt finantsvõimendust. Kõnealused
alternatiivsed investeerimisfondid peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste liidu ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
kasutatava finantsvõimenduse mõju kohta
liidu finantssüsteemile, samuti ühise 
vastuse leidmist. Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
vastutavad alternatiivsete 
investeerimisfondide põhjustatud 
süsteemsete riskide jälgimise eest.

Or. en
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Selgitus

Kuna ülemäärane finantsvõimendus suurendab süsteemset riski, peaks uue Euroopa 
järelevalveasutusel olema volitused piirata alternatiivsete investeerimisfondide poolt 
kasutatavat finantsvõimendust, et tagada finantsstabiilsus.

Muudatusettepanek 235
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
oma investeerimisstrateegias pidevalt
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada
aruandluse erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust. Kõnealuste 
riskide kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid. 
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
kohaldada aruandluse erinõudeid 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes oma 
investeerimisstrateegias kasutavad suurt 
finantsvõimendust. Kõnealused 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad avaldama teabe 
finantsvõimenduse kasutamise ja selle 
allikate kohta. Selline teave tuleks kokku 
koguda määruse 2009/.../EÜ alusel loodud 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
egiidi all tegutsevas keskregistris ja seda 
tuleks vajaduse korral jagada teiste liidu
ametiasutustega, määruse 2009/.../EÜ 
alusel loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ning 
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kolmandate riikide pädevate asutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta liidu finantssüsteemile, samuti 
ühise vastuse leidmist. Direktiividega 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ tuleks samuti 
luua Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu egiidi all toimiv keskregister 
pankade jaoks, kes pakuvad 
alternatiivsetele investeerimisfondidele 
peamaakleri teenuseid.

Or. en

Selgitus

Et tabada võimalikku süsteemset riski, tuleb riigi tasandil kogutud teave koguda kokku 
keskregistris Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu egiidi all. Sellega peaks kaasnema 
kapitalinõuete direktiiviga kehtestatav peamaaklerite tegevusregister.

Muudatusettepanek 236
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil, ja et teatavatel 
tingimustel võib see põhjustada süsteemset 
riski või turuhäireid, mistõttu tuleks 
kehtestada erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
kasutavad finantsvõimendust süsteemselt 
olulises ulatuses. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid. 
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
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tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
oma investeerimisstrateegias pidevalt
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil süsteemselt 
olulises ulatuses. Sellised alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste liidu ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate juhitud 
alternatiivsetes investeerimisfondides
kasutatava finantsvõimenduse mõju kohta
liidu finantssüsteemile, samuti ühise 
vastuse leidmist. Pädevad asutused 
peaksid edastama selle teabe määruse 
(EÜ) nr .../2009 alusel loodud Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule ning 
määruse (EÜ) nr .../2009 alusel loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele kasutamiseks nende ülesannete 
täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil, ja et teatavatel 
tingimustel võib see põhjustada süsteemset 
riski või turuhäireid, mistõttu tuleks 
kehtestada erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust süsteemselt 
olulises ulatuses. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
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ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
oma investeerimisstrateegias pidevalt
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid. 
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil süsteemselt 
olulises ulatuses. Sellised alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe oma alternatiivses 
investeerimisfondis finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Pädevate 
asutuste kogutud teave tuleks kokku 
koguda ja seda tuleks jagada teiste liidu
ametiasutustega, et lihtsustada ühist 
analüüsi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate juhitud 
alternatiivsetes investeerimisfondides
kasutatava finantsvõimenduse mõju kohta
liidu finantssüsteemile, samuti ühise 
vastuse leidmist.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimenduse piirang tuleks kehtestada süsteemse asjakohasuse alusel.

Muudatusettepanek 238
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil, ja et teatavatel 
tingimustel võib see põhjustada süsteemset 
riski või turuhäireid, mistõttu tuleks 
kehtestada erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
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kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
oma investeerimisstrateegias pidevalt
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

kasutavad finantsvõimendust süsteemselt 
olulises ulatuses. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid.
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil süsteemselt 
olulises ulatuses. Sellised alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe oma alternatiivses 
investeerimisfondis finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Pädevate 
asutuste kogutud teave tuleks kokku 
koguda ja seda tuleks jagada teiste liidu
ametiasutustega, et lihtsustada ühist 
analüüsi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate juhitud 
alternatiivsetes investeerimisfondides
kasutatava finantsvõimenduse mõju kohta
liidu finantssüsteemile, samuti ühise 
vastuse leidmist.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil, ja et teatavatel 
tingimustel võib see põhjustada süsteemset 
riski või turuhäireid, mistõttu tuleks 
kehtestada erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
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kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes
oma investeerimisstrateegias pidevalt
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

kasutavad finantsvõimendust süsteemselt 
olulises ulatuses. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole liidus
järjepidevalt kogutud, samuti ei ole seda 
jagatud liikmesriikide vahel, et teha 
kindlaks liidu finantsturgude stabiilsust 
ohustavate riskide võimalikke allikaid.
Sellise olukorra parandamiseks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil süsteemselt 
olulises ulatuses. Sellised alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe oma alternatiivses 
investeerimisfondis finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Pädevate 
asutuste kogutud teave tuleks kokku 
koguda ja seda tuleks jagada teiste liidu
ametiasutustega, et lihtsustada ühist 
analüüsi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate juhitud 
alternatiivsetes investeerimisfondides
kasutatava finantsvõimenduse mõju kohta
liidu finantssüsteemile, samuti ühise 
vastuse leidmist.

Or. en

Selgitus

Ma ei arva, et direktiiviga tuleks kohustada alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid 
kehtestama konkreetset finantsvõimendust, nagu seda esildatakse Gauzèsi raportis 
(muudatusettepanek 11). Üldjoontes järgitakse käesolevas muudatusettepanekus eesistujariigi 
Rootsi kompromissettepanekut.

Muudatusettepanek 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Pidades silmas finantsstabiilsuse ja 
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süsteemsete riskide ohjeldamise 
üldeesmärki, tuleb erilist tähelepanu 
pöörata sellistele finantsasutustele nagu 
laenu andvad asutused ja peamaaklerid, 
kes on alternatiivsete investeerimisfondide 
põhipartnerid ning osalevad aktiivselt 
riskide moodustumisprotsessis. Nimetatud 
asutuste suhtes, kes peavad järgima 
avaldamise nõudeid seoses pädevate 
asutustega, tuleb samuti kohaldada 
konkreetseid kapitalinõudeid, arvestades 
riske, mida nad põhjustavad, sõltuvalt 
nende sidemetest alternatiivse 
investeerimisfondiga. Lisaks tuleb 
võimalikult kiiresti käsitleda asjakohastes 
õigusaktides huvide konflikti, mis tekib, 
kui kõnealused asutused juhivad 
alternatiivseid investeerimisfonde ise, 
osutades samaaegselt teenuseid oma 
klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Investeerimisstrateegiates 
süstemaatiliselt tugevat finantsvõimendust 
kasutavate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
rahastamist tuleb tähelepanelikult jälgida. 
Sel eesmärgil tuleb kehtestada 
erikoordineerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
vahel, et jälgida niisugustele 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele kõnealustes toimingutes 
osalevate finantsasutuste poolt antava 
rahastamise taset.
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Or. en

Muudatusettepanek 242
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Investeerimisstrateegiates 
süstemaatiliselt tugevat finantsvõimendust 
kasutavate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
rahastamist tuleb tähelepanelikult jälgida. 
Sel eesmärgil tuleb kehtestada 
erikoordineerimine Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
vahel, et jälgida niisugustele 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele kõnealustes toimingutes 
osalevate finantsasutuste poolt antava 
rahastamise taset.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a ) Likviidsusprobleemid, mille on 
põhjustanud teatavad alternatiivsed 
investeerimisfondid, kes kasutavad oma 
investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, ja selle kõrvalmõjud 
põhjustavad finantssüsteemis süsteemseid 
riske. See on eriti oluline mure avatud 
investeerimisfondide puhul, sest 
investorite võimalik fondivastane tegevus 
võib negatiivselt mõjuda teatava sektori 
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teistele turuosalistele.

Or. en

Selgitus

Likviidsusrisk moodustab avatud fondide puhul suure osa süsteemsest riskist, kuna on väga 
tõenäoline, et tekib masside käitumise mõju, mistõttu turuhinnad kujunevad välja ühes 
suunas. Seepärast on nõutakse tungivalt, et komisjon esitaks rakendusmeetmed, mis 
käsitleksid samuti alternatiivsete investeerimisfondide toimimisega seoses kerkivaid 
likviidsusega seotud küsimusi.

Muudatusettepanek 244
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Tuleks lubada
komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Tuleks lubada Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivsed investeerimisfondid
võivad kasutada. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
kasutatavaid strateegiaid. Samuti tuleks 
arvesse võtta finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust. Komisjon peab 
tagama, et nõudeid, mis on kehtestatud 
käesoleva direktiiviga finantsvõimendust 
kasutavatele alternatiivsetele 
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finantsvõimendust. investeerimisfondidele, kohaldatakse 
kõikide fondide suhtes, sealhulgas 
eurofondid, mis kasutavad 
finantsvõimendust liidu finantsturgudel 
investeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peaks olema võimalik kehtestada piirangud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja kasutatavale finantsvõimendusele.

Muudatusettepanek 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Tuleks lubada 
komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt 
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Finantsvõimendus on 
määratlemiseks raske mõiste. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
päritoluliikmesriikidel peaks siiski olema 
võimalus kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada äärmuslikult halvenenud 
turutingimuste korral. Liikmesriigid 
peaksid sellistest meetmetest teatama 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja komisjonile. 
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jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada 
nende tõhusat toimimist. Tuleks lubada
komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt
finantsvõimendust kasutavate
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust.

(16) Tuleks lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kasutada alternatiivses 
investeerimisfondis, kui finantssüsteemi 
stabiilsus ja terviklikkus võivad ohtu 
sattuda. Nimetatud piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid ning 
turutingimusi, milles alternatiivne 
investeerimisfond toimib. Samuti tuleks 
arvesse võtta finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust nende investeerimisfondides 
ja võimalikku protsüklilist mõju.

Or. en

Selgitus

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
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therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Muudatusettepanek 247
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada 
nende tõhusat toimimist. Tuleks lubada
komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust. 

(16) Tuleks lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kasutada alternatiivses 
investeerimisfondis, kui finantssüsteemi 
stabiilsus ja terviklikkus võivad ohtu 
sattuda. Nimetatud piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid ning 
turutingimusi, milles alternatiivne 
investeerimisfond toimib. Samuti tuleks 
arvesse võtta finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust nende investeerimisfondides 
ja võimalikku protsüklilist mõju.
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Or. en

Muudatusettepanek 248
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure 
finantsvõimenduse kasutamisel, mis võib 
kahjustada finantsturgude stabiilsust ja 
takistada nende tõhusat toimimist. Tuleks 
lubada komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust.

(16) Tuleks lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kasutada alternatiivses 
investeerimisfondis, kui finantssüsteemi 
stabiilsus ja terviklikkus võivad ohtu 
sattuda. Nimetatud piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid ning 
turutingimusi, milles alternatiivne 
investeerimisfond toimib. Samuti tuleks 
arvesse võtta finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust nende investeerimisfondides 
ja võimalikku protsüklilist mõju.

Or. en

Selgitus

Komisjonilt ei saa oodata suutlikkust nende piirangute määratlemiseks ja sellised volitused 
kahjustaksid turu usaldust ja suurendaksid ebastabiilsust rahutul ajal. Käesolevas 
muudatusettepanekus järgitakse eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekut.
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Muudatusettepanek 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Lühikeseks müük on levinud 
kaubandustava, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ja teised 
turuosalised laialdaselt kasutavad. Kuigi 
sellest võib mõnikord kasu olla turgude 
likviidsuse tagamisel, muudab see turud 
ka volatiilsemaks ja lisab omalt poolt 
ebastabiilsust selle protsüklilise mõju 
tõttu. Juba pikka aega on 
dokumentaalselt tõestatud, et lühikeseks 
müük mõjutab turgude languse 
kiirendamist finantsturgude kriisi 
olukorras. Lisaks sellele võib lühikeseks 
müük anda hoogu alusetute kuulujuttude 
levikule, mille eesmärk on kasu saamine 
langeval turul. Kuna turgude korrapärane 
toimimine ja terviklikkus on majanduse 
rahastamise seisukohast väga oluliste 
pikaajaliste investorite usalduse 
taastamise olulised tegurid ja kuna 
finantsturgude integreerimine nõuab 
soodsamate eeskirjade otsimise 
vältimiseks Euroopa Liidu ühiseid 
tavasid, tuleks muuta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta, et sätestada lühikeseks müügi 
reguleeriv raamistik, ja katteta lühikeseks 
müük tuleks keelata. Komisjon peaks 
eeskirjade kehtestamisel ja nende 
hilisemal kohandamisel arvesse võtma 
Ameerika Ühendriikides kehtestatud 
sätteid, et mõlemal pool Atlandi ookeani 
oleksid ühised normid, mis hõlbustaks 
maailma finantsturgude korrapärast 
toimimist.
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Or. en

Selgitus

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Muudatusettepanek 250
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tuleb tagada, et kõikide lühikeseks 
müügiga tegelevate turuosaliste suhtes 
kohaldatakse ühtseid nõudeid. Komisjon 
peaks selle eesmärgi saavutamiseks 
tegema horisontaalse meetme ettepaneku, 
et tagada võrdsed tingimused 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele ja teistele, kes kasutavad 
lühikeseks müüki.

Or. en

Selgitus

Mõne ettevõtte seaduslikes riskiturve toimingutes võib kasutada katteta lühikeseks müüki. 
Kõik toimingud tuleb teha horisontaalselt, et tagada võrdne konkurentsiolukord ja vältida 
soodsamate eeskirjade otsimist.
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Muudatusettepanek 251
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liidu tasandil tuleb vastu võtta 
horisontaalne meede, millega keelatakse 
liidus katteta lühikeseks müük ja milles 
käsitletakse finantsturgudel lühikeseks 
müügi üldküsimusi.

Or. en

Selgitus

On seisukohal, et katteta lühikeseks müüki ei tohiks üldse lubada ja lühikeseks müüki tuleb 
käsitleda horisontaalselt, et kaitsta võrdset konkurentsiolukorda ühenduses.

Muudatusettepanek 252
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Lühikeseks müük on 
finantsturgude toimimiseks väga oluline 
ning tegemist on seadusliku 
investeerimistehnikaga. Siiski tuntakse 
muret, et eeskätt ekstreemsetel 
turutingimustel võib lühikeseks müük 
aidata kaasa turukorratustele. Seepärast 
peaks lühikeseks müük toimuma 
ühtlustatud regulatiivses raamistikus, et 
vähendada selle tõttu tekkida võivat 
destabiliseerivat mõju. Seetõttu peaks 
komisjon vastu võtma horisontaalse 
vahendi, et vältida vastuolusid ja tagada 
võrdsed tingimused kogu liidu 
õigusaktides.

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Lühikeseks müük on 
finantsturgude toimimiseks väga oluline 
ning tegemist on seadusliku 
investeerimistehnikaga. Siiski tuntakse 
muret, et eeskätt ekstreemsetel 
turutingimustel võib lühikeseks müük 
aidata kaasa turukorratustele. Seepärast 
peaks lühikeseks müük toimuma 
ühtlustatud regulatiivses raamistikus, et 
vähendada selle tõttu tekkida võivat 
destabiliseerivat mõju.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee taotletava eesmärgi ja juba tehtud 
tööga on asjakohane kehtestada lühikese müügi põhjalik ühtlustatud reguleeriv raamistik 
eraldi õigusaktides, mida kohaldatakse kõikide asjaomaste rahaturul kauplejate suhtes.

Muudatusettepanek 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Euroopa Keskpank ja 
kõrgetasemeline finantsjärelevalve 
eksperdirühm, mille esimees on Jacques 
de Larosière, on teinud ettepaneku luua 
ülemaailmne krediidiregister. Kõikide 
kaubanduspositsioonide ülemaailmse 
loendi loomisega peaks saama kindlaks 
teha süsteemse riski, mis tuleneb krediidi-
ja vastaspoole riskidest ning nn 
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karjainstinktist ja nakatumisest 
finantsturgudel. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee peaks 
looma registri, millesse tuleks kanda kõik 
kogutud andmed alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
finantsvõimenduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate, aga ka teiste turuosaliste 
sobimatu käitumine teatavaid võtteid 
kasutades, näiteks salaja sooritatud ostud 
või hääletamine väärtpaberit omamata, 
võib liidu turgudele avaldada 
destabiliseerivat mõju. Salajaste 
omandamiste piiramiseks peaks 
asjakohane avalikustamissüsteem 
hõlmama nii aktsiate tavapärase 
omandamisega seotud otsest hääleõigust 
kui ka kaudset hääleõigust, mis saadakse 
tuletisinstrumentide tehingute või 
finantsinstrumentidega, mis annavad 
õigus vastselt emiteeritud aktsiatele. 
Hääletamine väärtpaberit omamata tuleks 
keelata, sest see on äriühingutele ja 
turgudele kahjulik. Seetõttu peaks 
komisjon vaatama läbi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 
2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ 
läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta 
teabele, mis kuulub avaldamisele 
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on 
lubatud reguleeritud turul kauplemisele,1
komisjoni 8. märtsi 2007. aasta direktiivi 
2007/14/EÜ, milles sätestatakse direktiivi 
2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete 
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ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele) teatavate sätete 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad,2 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 
2007. aasta direktiivi 2007/36/EÜ 
noteeritud äriühingute aktsionäride 
teatavate õiguste kasutamise kohta3.
1 ELT L 390 31.12.2004, lk 38.
2 ELT L 69, 9.3.2007, lk 27.
3 ELT L 184, 11.7.2007, lk 17.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Komisjon peaks kaaluma 
erainvesteeringute Euroopa 
õigusraamistiku väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või valitsevat mõju, teavet, mida on 
äriühingul vaja, et hinnata, kuidas selline 
kontroll muudab äriühingu majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 

(17) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või valitsevat mõju, teavet, mida on 
äriühingul vaja, et hinnata, kuidas selline 
kontroll muudab äriühingu majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 
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keskpikas perspektiivis. Selleks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes, kes 
omab kontrolli väärtpaberibörsil noteeritud 
või noteerimata äriühingus, kusjuures 
eelkõige peaksid fondivalitsejad teatama 
äriühingule sellisest seisundist ning 
avaldama äriühingule ja kõigile selle 
aktsionäridele teabe oma kavatsuste kohta 
seoses tuleviku ärisuundumustega ja 
muude kavandatud muutustega 
kontrollitavas äriühingus. Kontrollitava 
äriühinguga seotud läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks kohaldada tõhustatud 
aruandlusnõudeid. Asjakohaste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
aastaaruanded peaksid hõlmama 
investeerimistüüpi ja kontrollitavat 
äriühingut käsitlevat eriteavet.

keskpikas perspektiivis. Selleks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes, kes 
omab kontrolli väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus. Kontrollitava 
äriühinguga seotud läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks kohaldada tõhustatud 
aruandlusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Kavandatud läbipaistvusnõuded on liiga ranged, need peaksid olema mõistlikumad ja rohkem 
tasakaalustatud.

Muudatusettepanek 258
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või valitsevat mõju, teavet, mida on 
äriühingul vaja, et hinnata, kuidas selline 
kontroll muudab äriühingu majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 
keskpikas perspektiivis. Selleks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes, kes 
omab kontrolli väärtpaberibörsil noteeritud 

Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või olulist mõju, teavet, mida on äriühingul 
vaja, et hinnata, kuidas selline kontroll 
muudab äriühingu majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 
keskpikas perspektiivis. Selleks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes, kes omab 
kontrolli väärtpaberibörsil noteeritud või 
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või noteerimata äriühingus, kusjuures 
eelkõige peaksid fondivalitsejad teatama 
äriühingule sellisest seisundist ning 
avaldama äriühingule ja kõigile selle 
aktsionäridele teabe oma kavatsuste kohta 
seoses tuleviku ärisuundumustega ja 
muude kavandatud muutustega 
kontrollitavas äriühingus. Kontrollitava 
äriühinguga seotud läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks kohaldada tõhustatud 
aruandlusnõudeid. Asjakohaste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
aastaaruanded peaksid hõlmama 
investeerimistüüpi ja kontrollitavat 
äriühingut käsitlevat eriteavet.

noteerimata äriühingus, kusjuures eelkõige 
peaksid fondid teatama äriühingule 
sellisest seisundist ning avaldama 
äriühingule ja kõigile selle aktsionäridele 
teabe oma kavatsuste kohta seoses tuleviku 
ärisuundumustega ja muude kavandatud 
muutustega kontrollitavas äriühingus. 
Kontrollitava äriühinguga seotud 
läbipaistvuse tagamiseks tuleks kohaldada 
tõhustatud aruandlusnõudeid. Asjakohaste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
aastaaruanded peaksid hõlmama 
investeerimistüüpi ja kontrollitavat 
äriühingut käsitlevat eriteavet. Komisjon 
peaks tagama, et nõudeid, mis on 
kehtestatud käesoleva direktiiviga liidus 
asutatud äriühingute üle kontrolli või 
valitsevat mõju omavatele alternatiivsetele 
investeerimisfondidele, kohaldatakse 
kõikide fondide suhtes, sealhulgas 
eurofondid, kui fondidel on selline 
kontroll või valitsev mõju liidus asutatud 
äriühingute üle.

Or. en

Selgitus

Nõuded peaksid olema kõikide fondidele samad (Euroopa fondidele või fondidele väljaspool 
Euroopat; kellel on kontroll või valitsev mõju Euroopa äriühingute üle.

Muudatusettepanek 259
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleb tagada, et portfelli kuuluvate 
äriühingute suhtes ei kohaldataks 
rangemaid nõudeid kui muude 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingute 
suhtes, millesse tehakse 
erainvesteeringuid, mis ei pärine 
alternatiivsete investeerimisfondide 
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valitsejatelt. Selleks peaks komisjon 
vaatama läbi nii asjakohased 
äriühinguõigust reguleerivad aktid kui ka 
asjakohased finantssektori direktiivid nii 
kiiresti kui võimalik ja igal juhul …* ja 
tegema neisse õigusloomealased 
muudatused, mis tagaksid võrdsed 
tingimused portfelli kuuluvatele 
äriühingutele ja muudele äriühingutele.
* ELT: palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustusmiskuupäev.

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada võrdne konkurentsiolukord alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
teistele investeerijatele, kes saavad kontrolli väärtpaberibörsil noteerimata äriühingute üle.

Muudatusettepanek 260
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleb tagada, et portfelli kuuluvate 
äriühingute suhtes ei kohaldataks 
rangemaid nõudeid kui muude emitentide 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute suhtes, millesse tehakse 
erainvesteeringuid, mis ei pärine 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatelt. Selleks peaks komisjon 
vaatama läbi nii asjakohased 
äriühinguõigust reguleerivad aktid kui ka 
asjakohased finantssektori direktiivid …* 
ja tegema neisse õigusloomealased 
muudatused, mis tagaksid võrdsed 
tingimused portfelli kuuluvatele 
äriühingutele ja muudele äriühingutele.
* ELT: palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 261
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
ülemääraselt koormata eelkõige väikeseid 
ja keskmise suurusega alternatiivseid 
investeerimisfonde, mis ei kujuta endast 
süsteemset ohtu ega ohusta turgude 
ühtsust. Üks vahendeid kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks on 
proportsionaalsuse põhimõtte õige 
kohaldamine. Seda põhimõtet tuleks 
üldiselt kohaldada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide, 
depoopankade ja hinnaekspertide ning 
järelevalvevolituste teostamise puhul 
kohaldatavate nõuete suhtes. Kõikides 
käesoleva direktiivi meetmetes, sealhulgas 
delegeeritud õigusaktid, tuleks 
asjakohaselt arvesse võtta eri tüüpi 
alternatiivsete investeerimisfondide ja 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate laadi, mastaapi ja keerukust. 
Direktiivi kohaldamisest ei peaks kõrvale 
hoiduma juhtudel, mis on seotud näiteks 
sama alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja hallatavate fondide kunstliku 
jagamisega.

Or. en

Selgitus

Ebaproportsionaalsete nõuete kehtestamise vältimiseks nendele alternatiivsetele 
investeerimisfondide valitsejatele, kelle tegevus ei põhjusta olulisi süsteemseid riske ning et 
arvesse võtta eri tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide erinevusi ja nende tegevusest 
põhjustatud õigusloomelisi probleeme, tuleb direktiivi sätete suhtes kohaldada 
proportsionaalsuse ja diferentseerimise põhimõtet.
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Muudatusettepanek 262
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesolev direktiiv ei tohiks olla 
liiga koormav väikestele alternatiivsetele 
investeerimisfondidele, mis ei kujuta 
endast süsteemset ohtu ega ohusta 
turgude ühtsust. Üks vahendeid kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks on 
proportsionaalsuse põhimõtte õige 
kohaldamine. Seda põhimõtet tuleks 
kohaldada nii alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide, 
depoopankade ja hinnaekspertide kui ka 
järelevalvevolituste teostamise puhul 
kohaldatavate nõuete suhtes. Kõikidesse 
käesoleva direktiivi meetmetesse, 
sealhulgas delegeeritud õigusaktid, tuleks 
seetõttu lisada proportsionaalsuse 
põhimõte, et arvesse võtta nende 
äritegevuse laadi, ulatust ja keerukust või 
eripära, näiteks mikrorahastamise 
investeerimisfondide valitsejad, kelle 
suhtes tuleks kohaldada kohandatud 
hindamise ja aruandlusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Proportsionaalsuse põhimõte peaks tagama vajaliku reguleerimise, mis on kohandatud 
teatavat liiki fondide eripärale, näiteks mikrorahastamisfondid, vabastamata neid käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast. Neid tuleks käsitleda järgmises eurofondide viiendas direktiivis.
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Muudatusettepanek 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta ei ole standardteabel 
põhinevat üleliidulist andmebaasi. 
Seetõttu on olemas teabelünk, mida sektor 
ise ei suuda rahuldavalt täita. Seetõttu on 
väga tähtis luua statistiline andmebaas, 
millesse kogutakse teave alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta. 
Selle andmebaasi peaks looma ja seda 
haldama komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Tuleks nõuetekohaselt kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, 
kes kontrollib äriühingut ja tahab müüa 
varasid, et tagasi maksta osa 
soetamisvõlast. Kui erakapitali kontrolli 
all olev äriühing soovib müüa äriühingu 
varasid olulisel määral, peaks nii 
sihtäriühingu kui ka omandava ettevõtte 
juhtkond esitama seletuse selle kohta, 
miks müük toimub, ja tõendama, et 
kavandatud müük toimub sihtäriühingu 
parimates huvides. Kui kavandatud müük 
on seotud soetamisvõla 
tagasimaksmisega, tuleks sihtäriühingu 
töötajaid teavitada ja nendega 
konsulteerida. Kui äriühing muutub 
pärast varade odavat ülesostmist 
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maksujõuetuks, tuleb vastutavaks pidada 
erakapitaliettevõtet. Üldisemalt peaks 
võimendusega väljaostetavate äriühingute 
juhtkond esitama selgituse selle kohta, et 
kapitali väljavool, sealhulgas tasutud 
maksud, vastab äriühingu pikaajalistele 
huvidele, mille hulka kuuluvad ka 
pikaajaline majanduskasv ning uurimis-
ja arendustegevuse vajadused.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kui alternatiivne investeerimisfond 
kasutab noteerimata äriühingus kontrolli 
saamiseks ülemäärast finantsvõimendust, 
võib see olla kahjulik sellise äriühingu 
arengule ja investeeringutele eriti 
majanduslanguse ajal. Tuleb kehtestada 
piirangud finantsvõimenduse määrale, 
mida alternatiivne investeerimisfond võib 
äriühingute ostmiseks kasutada.

Or. en

Selgitus

Väljaostmisel kasutatud finantsvõimendust tuleb piirata, sest liigne võlakoormus põhjustab 
selliste fondidega ostetud äriühingutele teatavaid riske.
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Muudatusettepanek 266
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Tuleb tagada, et noteeritud 
äriühingute strateegiaid mõjutada 
püüdvad alternatiivsed 
investeerimisfondid oleksid äriühinguga 
pikaajaliselt seotud, et vältida lühikesel 
ajavahemikul põhinevaid strateegiaid.

Or. en

Selgitus

Lühiajalised investeerijad ei tohiks mõjutada noteeritud äriühingute pikaajalist strateegiat.

Muudatusettepanek 267
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad valitsevad
praegu kolmandas riigis alalist asukohta
omavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde. Asjakohane on lubada
tegevusloa saanud fondivalitsejatel 
valitseda kolmandas riigis alalist asukohta
omavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde, kohaldades asjakohast 
korda, et tagada kõnealuste fondide
usaldusväärne juhtimine ja ühenduse 
investorite varade tõhus hoidmine.

(18) Paljusid Euroopa investoritele 
pakutavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde valitsetakse praegu
kolmandates riikides ja/või need omavad
kolmandas riigis alalist asukohta. 
Asjakohane on lubada liidus asutatud 
investoritel investeerida alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mida valitsetakse 
või mis omavad alalist asukohta
kolmandas riigis, kohaldades asjakohast 
korda, et tagada investorite kaitse ja
kõnealuste fondide usaldusväärse 
juhtimisega seotud käesoleva direktiivi 
nõuete tõhus rakendamine. Ei tohiks 
lubada liidus asutatud investoritel 
investeerida alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis on asutatud 
kolmandates riikides, mis ei taha teha 
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koostööd maksude ja usaldatavuse 
küsimustes. Komisjon peaks vastutama 
kolmanda riigi koostöövalmiduse 
hindamise eest. 

Or. en

Selgitus

Kõik Euroopa investeerijatele pakutavad alternatiivsed investeerimisfondid peaksid täitma 
investorite kaitse tagamise nõuet, olenemata nende asukohast või valitsemise kohast.

Muudatusettepanek 268
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad valitsevad 
praegu kolmandas riigis alalist asukohta 
omavaid alternatiivseid investeerimisfonde. 
Asjakohane on lubada tegevusloa saanud 
fondivalitsejatel valitseda kolmandas riigis 
alalist asukohta omavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde, kohaldades asjakohast 
korda, et tagada kõnealuste fondide 
usaldusväärne juhtimine ja ühenduse 
investorite varade tõhus hoidmine. 

(18) Paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad valitsevad 
praegu kolmandas riigis alalist asukohta 
omavaid alternatiivseid investeerimisfonde. 
Asjakohane on lubada tegevusloa saanud 
fondivalitsejatel valitseda kolmandas riigis 
alalist asukohta omavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde. 

Or. en

Selgitus

Erainvestoritele suunatud riiklikud eeskirjad võiksid edasi kehtida kõrvuti Euroopa 
turustusloaga ning lubada kolmandate riikide fondide valitsemist ja turustamist liikmesriigis 
vastavalt kehtivale riiklikule seadusele.
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Muudatusettepanek 269
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Siseturu edasiseks arendamiseks, 
tootevaliku parandamiseks, liidus 
asutatud investoritele pakutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
tõhustamiseks ja Euroopa alternatiivsete 
investeerimisfondide sektori 
tugevdamiseks tuleks võimaluse korral 
soovitada käesoleva direktiivi kohaste 
meetmete võtmist, et edendada liidus 
asutatud alternatiivseid 
investeerimisfonde valitsevate ettevõtete 
loomist või laiendamist ning 
liikmesriikides asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide loomist. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamisel tagama võrdsed 
võimalused ja selle, et liikmesriigid ei luba 
kolmandates riikides asutatud 
alternatiivsetel investeerimisfondidel ja 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel tegevuses ja toodete 
pakkumisel liidus asutatud investoritele 
kasu saada tingimustest, mis on 
soodsamad tingimustest, mida 
kohaldatakse liidus asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide ja 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes.

Or. en

Selgitus

Eurofondide direktiivi edukas rakendamine viimase 20 aasta jooksul on loonud Euroopa 
rahastamissektorile ülemaailmse tootemargi, parandanud Euroopa investorite 
investeerimisvõimalusi ja loonud ühenduses palju töökohti. Üks alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate direktiivi eesmärkidest on samasugune keskendumine võrdse 
konkurentsiolukorra loomisele Euroopa alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
Euroopa alternatiivsetele investeerimisfondidele ning alternatiivse investeerimissektori 
toetamisele ja tugevdamisele Euroopa Ühenduses, sest see toob kaasa täiendavad 
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investeerimisvõimalused Euroopa investoritele ja toetab majanduskasvu liikmesriikides.

Muudatusettepanek 270
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ei tohiks lubada Euroopa 
pensionifondidel, krediidiasutustel, 
kindlustusseltsidel ja eurofondidel 
investeerida otseselt või kaudselt 
alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, 
mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele 
investorite kaitse osas. 

Or. en

Selgitus

Euroopa kodanike säästusid ei tohi isegi kaudselt kutseliste investeerijate kaudu investeerida 
alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, mis ei taga investorite kaitset.

Muudatusettepanek 271
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Paljudel kolmandates riikides 
toimivatel ja/või seal asutatud 
alternatiivsetel investeerimisfondidel on 
praegu investeeringuid Euroopa 
finantsturgudel. Euroopa Liidu 
finantsstabiilsuse tagamiseks on 
asjakohane kehtestada nendele fondidele 
mõned nõuded, mis on kehtestatud liidus 
toimivatele ja/või liidus asutatud 
alternatiivsetele investeerimisfondidele.

Or. en
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Selgitus

Euroopa turgude finantsstabiilsuse säilitamine tähendab kõikide nendel turgudel tegutsevate 
alternatiivsete investeerimisfondide reguleerimist olenemata sellest, kus on nende asukoht.

Muudatusettepanek 272
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 

välja jäetud
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õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 19 on tarbetu raamistikus, mis on määratletud muudetud põhjenduses 18 ja uutes 
artiklites 18 a ja 18 b.

Muudatusettepanek 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise korda
ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega.
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
liidus alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise korda.
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turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Ainult need alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kes valitsevad ELis asutatud 
alternatiivsed investeerimisfonde, peaksid tegevusloa süsteemis kasutada saama.

Muudatusettepanek 274
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 

(19) Igal liidus asutatud investoril peaks 
olema õigus investeerida omal algatusel 
kolmanda riigi fondi kooskõlas börsil 
noteerimata aktsiatesse investeerimise 
kehtiva riikliku korraga. Sellisel juhul 
tuleks siiski tagada fondi läbipaistvus ja 
võimaliku süsteemse riski tõhus jälgimine. 
Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on asutatud kolmandas riigis, 
peaks selle liikmesriigi pädeval asutusel, 
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olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

kus asjaomast alternatiivset 
investeerimisfondi turustatakse, olema 
süsteemset riski käsitlev koostöö- ja 
teabevahetuskokkulepe kõnealuse 
kolmanda riigi pädeva asutusega. 
Siseturu lõpuleviimiseks peaksid liidus 
asutatud alternatiivsed 
investeerimisfondid, mida valitsevad liidus 
asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, saama 
kasutada käesoleva direktiivi kohast 
Euroopa turustusluba. Kuna eurofondid 
saavad kasutada neile ettenähtud 
raamistikku, peaksid ka liidus asutatud 
alternatiivsed investeerimisfondid saama 
kasutada samaväärset Euroopa 
raamistikku, mis pakub investoritele 
käesoleva direktiiviga ettenähtud 
standardeid, ja mida toetab nõue, et 
depoopank ja alternatiivne 
investeerimisfond peaksid olema asutatud 
samas liikmesriigis. Nendest sätetest ei 
tohiks kõrvale hoida ühisfondide 
struktuuri kaudu. Kui emitendist 
alternatiivne investeerimisfond investeerib 
ühisfondi, mille suhtes ei kohaldata 
käesoleva direktiivi kohast Euroopa 
turustusluba, ei tohiks ka kõnealuse 
emitendist alternatiivse investeerimisfondi 
suhtes Euroopa turustusluba kohaldada. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohase Euroopa turustusloa kasutamiseks tuleks fondidesse investeerivalt 
alternatiivselt investeerimisfondilt nõuda, et tal oleks asukoht liikmesriigis ja seda valitseks 
käesoleva direktiivi kohaselt volitatud alternatiivse investeerimisfondi valitseja, isegi kui üle 
30% fondi investeeringutest oleks tehtud kolmanda riigi alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse. Vastupidiselt emitendist alternatiivne investeerimisfondile, mis oma 
investeerimispoliitika kohaselt investeerib ainult sellega seotud ühisfondi ja mille valitsejal on 
seetõttu ainult piiratud roll, on fondide fonde valitseva investeeriva alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal täielik vastutus koos fondi valitsemisest tuleneva otsustusõiguse 
ja vastutusega fondi investeerimispoliitika kohaselt.
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Muudatusettepanek 275
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 

(19) Liikmesriigil peaks olema õigus
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada oma territooriumil
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde selle 
liikmesriigi investoritele, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutuse vahel on kehtestatud 
asjakohane koostöökord. Selle 
koostöökorra abil peaks saama tõhusalt 
lahendada võimalikke maksudest 
kõrvalehoidumise ja rahapesuga seotud 
probleeme.
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liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 

(19) Liikmesriigil peaks olema õigus
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada oma territooriumil
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde selle
liikmesriigi investoritele, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutuse vahel on kehtestatud 
asjakohane koostöökord.
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investeerimisfondide valitsejad ei või
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available. It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Muudatusettepanek 277
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 

(19) Liikmesriigil peaks olema õigus
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada oma territooriumil
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde selle 
liikmesriigi investoritele, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutuse vahel on kehtestatud 
asjakohane koostöökord.
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nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Maksuteabe vahetust ei peeta käesolevas direktiivis nimetatud eesmärgi seisukohast oluliseks. 
On oluline, et börsil noteerimata aktsiatesse investeerimise riiklikud mudelid eksisteeriksid 
kõrvuti ja ei piirataks investoreid, kellel riikliku investeerimiskorra kohaselt on lubatud 
turustada käesolevas direktiivis määratletud kutselistele investeerijatele, sest see nõuaks 
liikmesriikidelt siseriiklike õigusaktide muutmist.

Muudatusettepanek 278
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde

(19) Liikmesriikidel peaks olema õigus 
lubada või jätkuvalt lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuvaid 
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kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Investeerijate valiku säilitamiseks tuleks liikmesriikidel lubada erainvesteeringute tegemist ja 
ELi väliste alternatiivsete investeerimisfondide turustamist kutselistele investeerijatele oma 
jurisdiktsioonis siseriikliku õiguse kohaselt.
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Muudatusettepanek 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete invseteerimisfondide
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt asuvad, 
peavad täitma täiendavaid nõudeid, millest 
osad tuleb veel rakendusmeetmetes 
sätestada, saab käesoleva direktiivi 
kohaselt antud õigust turustada kolmandas 
riigis alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, hakata kasutama alles kolm 
aastat pärast üleminekuperioodi lõppu. 
Samal ajal võivad liikmesriigid lubada või 
jätkuvalt lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritlele teistes 
liikmesriikides.

(19) Alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleks kehtestada nõue, et 
kolmanda riigi ja liikmesriikide nimel 
tegutseva komisjoni vahel sõlmitakse 
mitmepoolsed teabevahetuse ja 
maksukoostöölepingud. Võttes arvesse 
asjaolu, et sellised alternatiivsed 
investeerimisfondid ja kolmandad riigid, 
kus nad alaliselt asuvad, peavad täitma 
täiendavaid nõudeid, millest osad tuleb 
veel rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast üleminekuperioodi 
lõppu. Samal ajal võivad liikmesriigid 
lubada või jätkuvalt lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele kõnealuste 
liikmesriikide territooriumil vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele teistes 
liikmesriikides.
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Or. en

Muudatusettepanek 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus oma territooriumil lubada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel turustada riiklike seaduste 
alusel kutselistele investoritele 
alternatiivseid investeerimisfonde, mis on 
asutatud kolmandates riikides või mis ei 
kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. Liikmesriikidel peaks 
ka olema õigus oma territooriumil lubada 
kutselistel investoritel investeerida omal 
vastutusel alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis on asutatud 
kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Erainvestoritele suunatud riiklikud eeskirjad võiksid edasi kehtida kõrvuti Euroopa 
turustusloaga ning lubada kolmandate riikide fondide turustamist liikmesriigis vastavalt 
kehtivale riiklikule seadusele.

Muudatusettepanek 281
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Pärast viieaastast 
läbivaatamistähtaega peaks komisjon 
esitama käesoleva direktiivi läbivaatamise 
ettepaneku. Komisjon peaks taotlema 
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samaväärsuse kehtestamist kolmandate 
riikidega, kes lubavad liidus asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
turustada kolmandates riikides asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
osakuid või aktsiaid kogu liidus, kui 
järgitakse teatamise korda. Lisaks sellele 
peaks ta kehtestama kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale nõuded, mida ta peab 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate liidus turustamisel täitma. 
Samaväärsuse nõuded peaksid hõlmama 
reguleerimise ja järelevalve samaväärsust, 
vastastikust turgudele pääsu ning 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
kolmanda riigi pädeva asutuse vahelist 
teabevahetuslepingut. 

Or. en

Selgitus

Võimalikku samaväärsust tuleks uuesti hinnata iga viie aasta tagant. See võimaldab arvesse 
võtta ülemaailmset arengut ja annab aega käesoleva direktiivi toimimise hindamiseks.

Muudatusettepanek 282
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite 

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. 
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huvide kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite 
huvide kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida oma 
depositaari ülesandeid, eeldusel et ilmutab 
selle isiku ja talle delegeeritud asjade 
korralduse valikul, määramisel ja 
perioodilisel kontrollimisel piisavat 
ettevaatust, vilumust ja hoolikust.

Or. en

Selgitus

Depoopankadel tuleks lubada delegeerida oma ülesandeid all-depoopankadele kõikides 
asjassepuutuvates valdkondades sõltuvalt alternatiivses investeerimisfondis hoitavate 
alusvaraks olevate investeeringute laadist. Üksikasjalikku selgitust vaata artikli 17 lõike 4 
muutmise ettepanekust (muudatusettepanek 51). 
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Muudatusettepanek 284
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite 
huvide kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktid vastavad rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt seatud 
standarditele, sh Rahvusvahelise 
Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni 
standarditele riskifondide järelevalve 
osas. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal peaks olema võimalik määrata 
kolmandas riigis asutatud hindaja.

Or. en

Selgitus

Kui kolmas riik vastab Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni standarditele, 
peaksid tema jurisdiktsiooni all asutatud depoopangad käesoleva direktiivi alusel 
kvalifitseeruma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejateks, kes haldavad kolmanda riigi 
alternatiivse investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 285
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
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asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite huvide 
kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida mõned
kolmandas riigis alalist asukohta omava 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
ülesanded kolmandas riigis asuvale 
depoopangale, eeldusel et kõnealuse 
kolmanda riigi õigusaktidega on tagatud 
investorite huvide kaitse samal tasemel 
nagu see on Euroopa Liidus. Teatavatel 
tingimustel peaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema 
võimalik määrata kolmandas riigis asutatud 
hinnaekspert.

Or. en

Selgitus

Mitte kõiki depoopanga ülesandeid ei tohi delegeerida kolmandas riigis asuvale alam-
väärtpaberihaldurile („depoopangale”), sest depoopank peab säilitama üldise vastutuse 
seoses varadega, mille puhul on hoidmise või hoiuleandmise delegeerimist kasutatud. 
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert ei pea olema sõltumatu. Peaks jääma võimalus 
kasutada erinevaid seadusega lubatud vorme.

Muudatusettepanek 286
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite huvide 
kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida mõned
kolmandas riigis alalist asukohta omava 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
ülesanded kolmandas riigis asuvale 
depoopangale, eeldusel et kõnealuse 
kolmanda riigi õigusaktidega on tagatud 
investorite huvide kaitse samal tasemel 
nagu see on Euroopa Liidus. Teatavatel 
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alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

tingimustel peaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema 
võimalik määrata kolmandas riigis asutatud 
hinnaekspert.

Or. en

Selgitus

Kuna üldine vastutus peab jääma depoopangale, ei saa kõiki ülesandeid delegeerida 
kolmandas riigis asuvale alam-väärtpaberihaldurile.

Muudatusettepanek 287
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite huvide 
kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida mõned
kolmandas riigis alalist asukohta omava 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
ülesanded kolmandas riigis asuvale 
depoopangale, eeldusel et kõnealuse 
kolmanda riigi õigusaktidega on tagatud 
investorite huvide kaitse samal tasemel 
nagu see on Euroopa Liidus. Teatavatel 
tingimustel peaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema 
võimalik määrata kolmandas riigis asutatud 
hinnaekspert.

Or. en
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Muudatusettepanek 288
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite huvide 
kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

(20) Asjakohane on lubada Euroopa 
Liidus asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
mõned juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida mõned
kolmandas riigis alalist asukohta omava 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
ülesanded kolmandas riigis asuvale 
depoopangale, eeldusel et kõnealuse 
kolmanda riigi õigusaktidega on tagatud 
investorite huvide kaitse samal tasemel 
nagu see on Euroopa Liidus. Kolmandas 
riigis asuvate varade puhul peaks 
teatavatel tingimustel alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema 
võimalik määrata kolmandas riigis asutatud 
sõltumatu hinnaekspert.

Or. en

Selgitus

Võtmetähtsusega protsesside, nagu hindamise ja Euroopa Liidus asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete delegeerimist tuleks piirata, et tagada investorite 
kaitse.
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Muudatusettepanek 289
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui kolmandas riigis kehtib 
samaväärne reguleeriv raamistik ja kui 
ühenduses asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on tõhus 
juurdepääs kõnealuse kolmanda riigi 
turule, võivad liikmesriigid kolme aasta 
pärast pärast üleminekuperioodi lõppu 
anda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, ilma et kõnealuse 
fondivalitseja registrijärgne asukoht oleks 
ühenduses. Kõnealuse kolme aasta 
pikkuse ajavahemiku kehtestamisel 
võetakse arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ja kolmandad riigid, kus nad 
alaliselt asuvad, peavad täitma 
täiendavaid nõudeid, millest osad tuleb 
veel rakendusmeetmetes sätestada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjendus 21 on tarbetu raamistikus, mis on määratletud muudetud põhjenduses 18 ja uutes 
artiklites 18 a ja 18 b.

Muudatusettepanek 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui kolmandas riigis kehtib 
samaväärne reguleeriv raamistik ja kui 
ühenduses asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on tõhus 

välja jäetud
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juurdepääs kõnealuse kolmanda riigi 
turule, võivad liikmesriigid kolme aasta 
pärast pärast üleminekuperioodi lõppu 
anda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, ilma et kõnealuse 
fondivalitseja registrijärgne asukoht oleks 
ühenduses. Kõnealuse kolme aasta 
pikkuse ajavahemiku kehtestamisel 
võetakse arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ja kolmandad riigid, kus nad 
alaliselt asuvad, peavad täitma 
täiendavaid nõudeid, millest osad tuleb 
veel rakendusmeetmetes sätestada.

Or. en

Selgitus

Kooskõla teiste muudatustega samaväärsuse ja kolmandate riikide osas.

Muudatusettepanek 291
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui kolmandas riigis kehtib 
samaväärne reguleeriv raamistik ja kui 
ühenduses asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on tõhus 
juurdepääs kõnealuse kolmanda riigi 
turule, võivad liikmesriigid kolme aasta 
pärast pärast üleminekuperioodi lõppu 
anda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, ilma et kõnealuse 
fondivalitseja registrijärgne asukoht oleks 
ühenduses. Kõnealuse kolme aasta 
pikkuse ajavahemiku kehtestamisel 
võetakse arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ja kolmandad riigid, kus nad 

välja jäetud
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alaliselt asuvad, peavad täitma 
täiendavaid nõudeid, millest osad tuleb 
veel rakendusmeetmetes sätestada.

Or. en

Selgitus

Kolme aasta pikkuse ajavahemiku kaotamine, mille jooksul alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel piiratakse loa saamist oma fondide turustamiseks ELis, 
eesmärgiga kõrvaldada algses tekstis tõstatatud protektsionistlik takistus.

Muudatusettepanek 292
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tuleb täpsustada käesoleva direktiivi 
rakendamise eest vastutavate pädevate 
asutuste õigusi ja kohustusi ning tugevdada 
mehhanisme, millega tagatakse piiriülese 
järelevalvealase koostöö nõutav tase.

(22) Tuleb täpsustada käesoleva direktiivi 
rakendamise eest vastutavate pädevate 
asutuste õigusi ja kohustusi ning tugevdada 
mehhanisme, millega tagatakse piiriülese 
järelevalvealase koostöö nõutav tase. 
Piiriüleseks järelevalve pädevateks 
asutusteks on Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiv peaks arvesse võtma Euroopa uut 
järelevalve raamistikku.
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Muudatusettepanek 293
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Asjaolu, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevusel 
on teatavatel finantsturgudel suhteliselt 
oluline mõju, eelkõige juhul, kui nende 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel ei olulisi huvisid 
seoses kõnealuste turgude alusvaraks 
olevate toodete või instrumentidega, võib 
teatavatel asjaoludel takistada kõnealuste 
turgude tõhusat toimimist. Näiteks võib see 
liigselt suurendada turu volatiilsust või 
takistada turul kaubeldavate instrumentide 
hinna nõuetekohast kujunemist. Seepärast 
tuleks tagada, et pädevatel asutustel on 
volitused, et jälgida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
kõnealustel turgudel ja sekkuda juhul, kui 
see on vajalik turgude nõuetekohase 
toimimise tagamiseks.

(23) Asjaolu, et alternatiivsete 
investeerimisfondide tegevusel on 
teatavatel finantsturgudel suhteliselt oluline 
mõju, eelkõige juhul, kui nendel
alternatiivsetel investeerimisfondidel ei ole
olulisi huvisid seoses kõnealuste turgude 
alusvaraks olevate toodete või 
instrumentidega, võib teatavatel asjaoludel 
takistada kõnealuste turgude tõhusat 
toimimist. Näiteks võib see liigselt 
suurendada turu volatiilsust või takistada 
turul kaubeldavate instrumentide hinna 
nõuetekohast kujunemist. Seepärast tuleks 
tagada, et pädevatel asutustel on volitused, 
et jälgida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
kõnealustel turgudel ja sekkuda juhul, kui 
see on vajalik turgude nõuetekohase 
toimimise tagamiseks. Alternatiivsete 
investeerimisfondide osalemist 
toormeturgudel tuleb piirata. Eelkõige on 
tegemist vajadusega keelata 
alternatiivsetel investeerimisfondidel 
osalemine liidu põllumajandustoorme 
turgudel. Komisjon peaks tagama, et 
toormeturgudele investeeritud 
alternatiivsetele investeerimisfondidele 
esitatavaid nõudeid kohaldataks kõikidele 
Euroopa Liidu või kolmanda riigi 
fondidele, kes teevad selliseid 
investeeringuid, omamata nende toodete 
või instrumentide suhtes olulisi huvisid.

Or. en

Selgitus

Toormeturgusid tuleks kaitsta spekulatiivsete fondide eest.
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Muudatusettepanek 294
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral kohaldatavate 
sanktsioonide kohta ja tagama nende 
rakendamise. Kõnealused sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

(24) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse suuniste põhjal eeskirjad 
käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral 
kohaldatavate sanktsioonide kohta ja 
tagama nende rakendamise. Kõnealused 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Sanktsioonid peavad olema ühtsed kogu ühenduse piirides ja seetõttu tuleb need välja töötada 
vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse koostatavatele suunistele. 

Muudatusettepanek 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva direktiiviga tuleks 
sätestada, et iga alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kuulub direktiivi 
reguleerimisalasse, valitseb üks 
fondivalitseja, kes vastutab direktiivis 
sätestatud nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et käesoleva direktiivi alusel tuleks lubada iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta vaid ühte fondivalitsejat.
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Muudatusettepanek 296
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on vajalik uue komiteemenetluse alusel.

Muudatusettepanek 297
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete
eesmärk on täpsustada ka kriteeriumid, 
mida pädevad asutused kasutavad 
hindamaks, kas alternatiivse 

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus vastavalt aluslepingu artiklile 290
võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on täpsustada 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Nende eesmärk peaks olema ka määrata 
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investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis 
tahes asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on 
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 

kindlaks nõuded, mida väärtpaberistatud 
instrumentide algatajad peavad täitma, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võiksid investeerida sellistesse 
instrumentidesse, mis on emiteeritud pärast 
1. jaanuari 2011. Samuti peaks nende 
eesmärk olema määrata kindlaks nõuded, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Meetmete eesmärk 
peaks olema ka määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hindamismenetlust käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk peaks olema ka täpsustada 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. Nende 
eesmärk peaks olema ka määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord.
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vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib fondi 
valitsemisel kasutada. Kõnealuste 
meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on 
määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
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eesmärk on täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab ühenduse fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui 
ühendus on andnud kõnealuse kolmanda 
riigi fondivalitsejale. Nende eesmärk on
määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine õigusloomega seotud tekstis tehtavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 298
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus vastavalt aluslepingu artiklile 290
võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on täpsustada 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
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direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis 
tahes asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 

fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks riskijuhtimise nõuded, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldab alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks. 
Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise süsteemid ja 
menetlused, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Nende eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks nõuded, mida väärtpaberistatud 
instrumentide algatajad peavad täitma, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võiksid investeerida sellistesse 
instrumentidesse, mis on emiteeritud pärast 
1. jaanuari 2011. Samuti peaks nende 
eesmärk olema määrata kindlaks nõuded, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Meetmete eesmärk 
peaks olema ka määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi varade ja 
aktsiate või osakute nõuetekohase 
hindamise kord. Meetmete eesmärk peaks 
ka olema määrata depoopankade puhul 
kindlaks maksete eri kontodele eraldamise 
üksikasjad, hoidmise ja hoiuleandmise 
mõisted, k.a finantsinstrumentide ja 
nendes sisalduvate nõuete eraldamine eri 
kontodele, määrata kindlaks, millal 
finantsinstrumente või nendes sisalduvaid 
nõudeid võib hoida või hoiustada, millal 
on nendega lubatud kaubelda ja millal on 
tegemist finantsinstrumentide või nendes 
sisalduvate nõuete kaotsiminekuga, 
depoopankade kontrollimise kohustused, 
delegeerimise tingimused, sh 
depoopankade nõuetekohase hoolikuse 
kohustus ja vajadus koostöölepinguteks 
teiste jurisdiktsioonidega, ning 
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investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib fondi 
valitsemisel kasutada. Kõnealuste 
meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on 
määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 

depoopankade heakskiitmise tingimused, 
sh hinnang selle kohta, kas depoopank 
saab anda piisavaid ametialaseid ja 
finantstagatisi selleks, et tõhusalt täita 
asjakohaseid depoopanga funktsioone 
ning nendest funktsioonidest tulenevaid 
kohustusi. Nende eesmärk peaks olema ka
täpsustada alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ülesannete delegeerimise 
tingimused ja tingimused, mille kohaselt ei 
saa ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. Nende 
eesmärk peaks olema ka määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatavad avaldamise nõuded, 
eelkõige seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks, millal 
finantsvõimendust lugeda süstemaatiliselt 
kasutatuks. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks põhimõtted, mida 
pädevad asutused peaksid kasutama 
finantsvõimendusele piirangute 
rakendamisel. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
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kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab ühenduse fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui 
ühendus on andnud kõnealuse kolmanda 
riigi fondivalitsejale. Nende eesmärk on
määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord.

Or. en

Selgitus

Muudatused on vajalikud kooskõlaks ettepanekute projektiga. Artiklis 17 on „järelevalve” 
asendatud „kontrolliga”, et teha selge vahe eurofondide „järelevalve” nõuetega, mida ei 
peaks kohaldama.

Muudatusettepanek 299
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema (27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
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õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis 
tahes asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, 
mida väärtpaberistatud instrumentide 
algatajad peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 
2011. Samuti on nende eesmärk määrata 
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võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on täpsustada 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks, millal riskijuhtimist ei ole vaja 
eraldada ning riskijuhtimise nõuded, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldab alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks. 
Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Meetmete 
eesmärk peaks ka olema määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk peaks olema ka täpsustada 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannete delegeerimise tingimused ja 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. Nende 
eesmärk peaks olema ka määrata kindlaks 
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kindlaks nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib fondi 
valitsemisel kasutada. Kõnealuste 
meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatavad avaldamise nõuded 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. 
Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema 
ka määrata üksikasjalikult kindlaks, kuidas 
emitendis või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord.
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tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab ühenduse fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui 
ühendus on andnud kõnealuse kolmanda 
riigi fondivalitsejale. Nende eesmärk on
määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

Or. en

Selgitus

Need muudatusettepanekud tulenevad eelnevatest muudatusettepanekutest.
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Muudatusettepanek 300
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus vastavalt aluslepingu artiklile 290
võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on täpsustada 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks riskijuhtimise nõuded, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldab alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk peaks 
olema täpsustada ka käesoleva direktiivi 
kohased likviidsuse juhtimise nõuded ja 
eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide minimaalsed 
likviidsusnõuded. Nende eesmärk peaks 
samuti olema määrata kindlaks nõuded, 
mida väärtpaberistatud instrumentide 
algatajad peavad täitma, et alternatiivsed 
investeerimisfondid võiksid investeerida 
sellistesse instrumentidesse, mis on 
emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. Samuti 
peaks nende eesmärk olema määrata 
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alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada.
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 

kindlaks nõuded, mida alternatiivsed 
investeerimisfondid peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Meetmete eesmärk 
peaks ka olema määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk peaks olema ka täpsustada 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannete delegeerimise tingimused ja 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivne investeerimisfond peab 
kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes kohaldatavad 
avaldamise nõuded seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. Nende 
eesmärk peaks olema ka kehtestada 
piirangud finantsvõimendusele, mida 
alternatiivne investeerimisfond võib 
kasutada. Kõnealuste meetmete eesmärk 
peaks olema ka määrata üksikasjalikult 
kindlaks, kuidas emitendis või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingus 
kontrolli omav alternatiivne 
investeerimisfond peaks täitma oma 
kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
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oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised kriteeriumid 
hindamaks, kas kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on andnud
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale. 
Nende eesmärk on määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks üldised kriteeriumid, 
mille alusel hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivsele 
investeerimisfondile tegevusloa andmise 
korral täpsustada tõhusate maksude ja 
usaldatava koostöö hindamise üldised 
kriteeriumid. Meetmete eesmärk peaks 
olema ka täpsustada üldised kriteeriumid 
hindamaks, kas kolmas riik annab Euroopa 
Liidu fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui liit on andnud 
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale. 
Nende eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks alternatiivset investeerimisfondi 
ja alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ning
alternatiivse investeerimisfondi ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
vahel, kus alternatiivne investeerimisfond 
ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib ise või koos teiste alternatiivsete 
investeerimisfondide ja fondivalitsejatega 
mõjutada süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsust ja turgude 
nõuetekohast toimimist. Meetmete eesmärk 
peaks ka olema määrata kindlaks 
kohapealse kontrolli ja uurimise kord.

Or. en
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Eelnevate muudatusettepanekutega kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete
eesmärk on täpsustada ka kriteeriumid, 
mida pädevad asutused kasutavad 
hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus vastavalt aluslepingu artiklile 290
võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on täpsustada 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk peaks ka olema 
määrata kindlaks põhimõtted, millest 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad 
peavad oma tasustamispoliitikas ja -
tavades kinni pidama. Meetmete eesmärk 
peaks olema ka määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk peaks 
olema täpsustada ka käesoleva direktiivi 
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väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 

kohased likviidsuse juhtimise nõuded ja 
eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide minimaalsed 
likviidsusnõuded. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti peaks nende eesmärk olema
määrata kindlaks nõuded, mida 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Samuti peaks 
nende eesmärk olema kehtestada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele alg- ja omakapitali nõuded.
Meetmete eesmärk peaks ka olema määrata 
kindlaks kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk peaks olema ka täpsustada 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannete delegeerimise tingimused ja 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. Nende 
eesmärk peaks olema ka määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatavad avaldamise nõuded 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. Nende 
eesmärk peaks olema ka kehtestada 
piirangud finantsvõimendusele, mida 
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mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised kriteeriumid 
hindamaks, kas kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on andnud 
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale. 
Nende eesmärk on määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema 
ka määrata üksikasjalikult kindlaks, kuidas 
emitendis või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Meetmete eesmärk peaks 
ka olema täpsustada seoses varade 
müügiga esitatavate teatiste üksikasjalik 
sisu. Nende eesmärk peaks olema ka
määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks üldised kriteeriumid, 
mille alusel hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab Euroopa Liidu fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui liit on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
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toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejana, 
keda reguleeritakse käesoleva direktiiviga. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka kriteeriumid, mida pädevad 
asutused kasutavad hindamaks, kas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
täidab oma äritegevusega seotud kohustusi, 
samuti huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu vastavalt aluslepingu 
artiklile 290 käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejana, 
keda reguleeritakse käesoleva direktiiviga. 
Nimetatud õigusaktide eesmärk peaks 
olema täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk peaks olema ka määrata 
kindlaks riskijuhtimise nõuded, mida 
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investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldab alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk peaks 
olema täpsustada ka käesoleva direktiivi 
kohased likviidsuse juhtimise nõuded ja 
eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide minimaalsed 
likviidsusnõuded. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti peaks nende eesmärk olema
määrata kindlaks ka nõuded, mida 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Nende eesmärk 
peaks olema ka täpsustada tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk peaks 
olema ka täpsustada sellise aastaaruande 
sisu ja vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes 
kohaldatavad avaldamise nõuded seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. Nende 
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nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised kriteeriumid 
hindamaks, kas kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on andnud 
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale.
Nende eesmärk on määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 

eesmärk peaks olema ka kehtestada 
piirangud finantsvõimendusele, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk peaks olema 
ka määrata üksikasjalikult kindlaks, kuidas 
emitendis või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks üldised kriteeriumid, 
mille alusel hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk peaks olema ka täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab Euroopa Liidu fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui liit on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
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asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord.

Or. en

Selgitus

Kui asjaolud nõuavad, siis viiakse juba hindamine vajaduse korral läbi sõltumatute 
ekspertide poolt. Saja protsendi ulatuses sõltumatu hindamise nõudmine suurendab fondide 
kulusid ja vähendab investorite tulu.

Muudatusettepanek 303
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema 
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed. Sellega 
seoses peaks komisjonil olema õigus võtta 
meetmeid, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejana, 
keda reguleeritakse käesoleva direktiiviga. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka kriteeriumid, mida pädevad 
asutused kasutavad hindamaks, kas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
täidab oma äritegevusega seotud kohustusi, 
samuti huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 

(27) Komisjonil peaks olema õigus 
vastavalt aluslepingu artiklile 290 võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, eriti neid, 
mis on vajalikud käesoleva direktiivi 
rakendamiseks. Sellega seoses peaks 
komisjonil olema õigus võtta vastu
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
menetlused, mille kohaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht jääb allapoole käesolevas 
direktiivis sätestatud künnist, võivad 
kasutada oma õigust saada koheldud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejana, 
keda reguleeritakse käesoleva direktiiviga. 
Nimetatud õigusaktide eesmärk peaks 
olema täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
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asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 

kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Õigusaktide eesmärk peaks olema määrata 
kindlaks riskijuhtimise nõuded, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldab alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste õigusaktide eesmärk 
peaks olema täpsustada ka käesoleva 
direktiivi kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded ja eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide minimaalsed 
likviidsusnõuded. Nende eesmärk peaks 
samuti olema määrata kindlaks nõuded, 
mida väärtpaberistatud instrumentide 
algatajad peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti peaks nende eesmärk olema
määrata kindlaks ka nõuded, mida 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad sellistesse 
väärtpaberistatud instrumentidesse 
investeerimisel täitma. Õigusaktide
eesmärk peaks ka olema määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk peaks olema ka täpsustada 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannete delegeerimise tingimused ja 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Õigusaktide
eesmärk peaks olema ka täpsustada sellise 
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kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete
eesmärk on täpsustada üldised kriteeriumid 
hindamaks, kas kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on andnud 
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale. 

aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. Nende 
eesmärk peaks olema ka määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatavad avaldamise nõuded 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. Nende 
eesmärk peaks olema ka kehtestada 
piirangud finantsvõimendusele, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib fondi valitsemisel kasutada. Nende
eesmärk peaks olema ka määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
juhul, kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks üldised kriteeriumid, 
mille alusel hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Nende eesmärk 
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Nende eesmärk on määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
käsitleva sellise teabevahetuse üksikasjad, 
sisu ja sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

peaks olema ka täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab Euroopa Liidu fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui liit on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk peaks ka 
olema määrata kindlaks kohapealse 
kontrolli ja uurimise kord. Nende eesmärk 
peaks olema ka teha kindlaks, kas 
konkreetse kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
Euroopa Liidus kohaldavate 
standarditega, kui hinnaekspert on 
asutatud kolmandas riigis. Nende 
eesmärk peaks olema ka teha kindlaks, 
kas depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Nende eesmärk peaks olema ka teha 
kindlaks, kas teatava kolmanda riigi 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide
sätted on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk peaks olema ka 
teha kindlaks, kas teatav kolmas riik 
annab Euroopa Liidu fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui liit 
on andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Nende eesmärk peaks 
olema ka määrata kindlaks teatise ja 
kinnituse standardvormid ja täpsustada 
menetlus, mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet.
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Or. en

Selgitus

Kui selle artikli kogu sisu alles jääb, on see vastavalt uuele komiteemenetlusele sobiv 
sõnastus.

Muudatusettepanek 304
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Võrdsete tingimuste tagamiseks 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, 
krediidiasutustele ja teistele 
turuosalisetele peaks komisjon direktiivi 
2009/.../EÜ läbi vaatama, et sisse viia 
andmete säilitamine ja kvalitatiivsed 
nõuded eurofondidele väärtpaberistatud 
toodetesse investeerimisel.

Or. en

Selgitus

Andmete säilitamine ja kvalitatiivsed nõuded väärtpaberistatud toodetesse investeerimisel 
peavad olema kohaldatavad ka eurofondidele, et vältida ebavõrdset konkurentsiolukorda. 

Muudatusettepanek 305
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 

välja jäetud
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regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada 
kõnealuse direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas 
riigis. Nende eesmärk on teha kindlaks, 
kas depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha 
kindlaks, kas teatav kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Meetmete eesmärk on 
määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet.

Or. en

Selgitus

See on vajalik uue komiteemenetluse alusel.

Muudatusettepanek 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille (28) Kuna need on üldõigusaktid, mille 
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eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada kõnealuse 
direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas 
riigis. Nende eesmärk on teha kindlaks, 
kas depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha 
kindlaks, kas teatav kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Meetmete eesmärk on 
määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused vahetavad 
teavet.

eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt aluslepingu artiklis 290
sätestatud menetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Need 
meetmed peaksid kindlaks määrama teatise 
ja kinnituse standardvormid ja täpsustama 
menetluse, mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine õigusloomega seotud tekstis tehtavate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 307
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada kõnealuse 
direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas 
riigis. Nende eesmärk on teha kindlaks, 
kas depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha 
kindlaks, kas teatav kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Meetmete eesmärk on 
määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused vahetavad 
teavet.

(28) Kuna need on üldõigusaktid, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt aluslepingu artiklis 290
sätestatud menetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Need 
meetmed peaksid kindlaks määrama teatise 
ja kinnituse standardvormid ja täpsustama 
menetluse, mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet.

Or. en
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Selgitus

Need muudatusettepanekud tulenevad eelnevatest muudatusettepanekutest.

Muudatusettepanek 308
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada kõnealuse 
direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas riigis. 
Nende eesmärk on teha kindlaks, kas 
depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega.
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha 
kindlaks, kas teatav kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Meetmete eesmärk on
määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 

(28) Kuna need on üldõigusaktid, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt aluslepingu artiklis 290
sätestatud menetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk peaks olema teha kindlaks, et
teatava kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
Euroopa Liidus kohaldavate standarditega, 
kui hinnaekspert on asutatud kolmandas 
riigis. Nende eesmärk peaks olema ka teha 
kindlaks, kas depoopankasid käsitlevate 
teatava kolmanda riigi õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Meetmete eesmärk peaks olema 
ka määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused vahetavad 
teavet.
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mille kohaselt pädevad asutused vahetavad 
teavet.

Or. en

Selgitus

Eelnevate muudatusettepanekutega kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna võetava meetme eesmärki, 
milleks on tagada tarbijate ja investorite 
kõrgetasemeline kaitse, kehtestades selleks 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele tegevusloa andmist ja 
kõnealuste fondivalitsejate järelevalvet 
reguleeriv ühtne raamistik, ei saa 
liikmesriikide tasandil vajalikul määral 
saavutada, millele osutavad ka 
liikmesriikidepõhise kõnealuste osalejate 
reguleerimise ja järelevalve puudused, ja 
mistõttu saab kõnealust eesmärki paremini 
saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus 
võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(29) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tagada tarbijate ja investorite 
kõrgetasemeline kaitse, kehtestades selleks 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele tegevusloa andmist ja 
kõnealuste fondivalitsejate järelevalvet 
reguleeriv ühtne raamistik, ei saa 
liikmesriikide tasandil vajalikul määral 
saavutada, millele osutavad ka 
liikmesriikidepõhise kõnealuste osalejate 
reguleerimise ja järelevalve puudused, ja 
mistõttu saab kõnealust eesmärki paremini 
saavutada liidu tasandil, peaks liit andma 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele õiguse tegutseda investoreid 
kaitsva asutusena, mille eesmärgiks on 
sertifitseerida uuri finantstooteid ja 
jälgida nende arengut. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
kõnealuste eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale,

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandil on tungiv vajadus investoreid kaitsva ameti järele, kes sertifitseeriks 
finantstooteid ja liigitaks enne nende turustamist erinevatesse riskigruppidesse. Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks sellena tegutsema.


